
!لاظنتص
تفلىأفال!فى!يقيشقوتيئ،شلأمتش

ش!يم
ئصكزصك!يانؤفتؤ!فضافىلذفاا

تصلهيىالمرطرىان،قاذ

لشاورطصتلرصمصق!ضجما

تألث

إضلاإلزلها!صرإهميم

لعر3اقىعامجتيرف
،!ر3المورىضهضضاء

س،""صر!ت..!9،"*،مهمه35
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،،5،8"ممسيمملي
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لفثميتينختئأنفيهئمؤفيالآفاقفيآياتا،سئريهئم

فتهد(لثيءكليغتىأنةبرتجلقيكفلأأؤائخقأنة

."53الأبةفصلتصرة8
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بهماتركص

عنهما.ورضى!اكرمهما..!ارامى..ربشاللنانوالدىالى

ايه.الههاحن..مدحتانيداخىلالى

:ت*وهةجلأشافلهة.ا!اد.ونلناتالعزيزةزوجق!)و

وامرة!كانمحمد

امافىالجرانصئقلسوكل.يخرأ.علصىكلتنلك

الهه.الىالطربقفىضو:ؤنضتةلعله

لةفى
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ري!فن9رم!ثهل

أنفاثرورمجنبالههونعودونغفرونفييهونغةنحمئةلههادذ)ن

نرفئ،ؤيا!مذنلنئ!نيلوتنله!بلنلا*ائلهتنأعمانا،فئاتوني

.....الأمقالأمىانىمحبللعالمننرحمةابعو:علىوروماوصلأ

وطد

هنا)خراجعلىعاونهمنلكلوالكدبرالجزلائكربخالصالمولفسكع

المولفجدولن،القولأوبالفعلوتعاوئا،!ضو)ثرافالهموؤهدفى!ب

البلمطلابوعنقاافهوجزاكمبكم،!انفعللجمغتولأنمناضلئكرص

يبزيي.نحير

لة!
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بمردرولىك!بربم

!!لمحيزلم

وعلىمحمدجدفاالمرلجناضرفعلىواللاموالصلاةالمالمبنربفهالحمد

بعد،اما..الدينيومالىمد"اقدىومنوصجهآله

قدونعالىججانه!اانعلى،ملامهمالمنكينس9شانبخلفلاف!نه

كلن)و،الايماننررالىابحلظلماتمنلاخراجهمكافةلناس!محمدابث

للحمديةالرطلةبهنهانصب!بلاغ2ت،وقدراتطاعهحمودفىمكلفسلم

العلماءمنالجرانسسلمىانعلىخلافلاانهكما.الأرضفىلحلاته!ققا

يلجاالأيخاءورةفهمتجميعاالرالىالورثاكلحملةهموالمعلبنوالدعاة

فمضطشهموبوضحواواللياالدبنامورمفمبخصروااللمون)بهم

افهلعلالخير؟انسمعلمىكلمةصاعالىحاجةفىالثرانكما،عليهم

بقدى.انله)راد"ثاءتمايبهدىونعا!جحانه

بهمصخا"ضايةرمجادالىيخاجالأصن!ف،الحالهومنابكونوضمعا

مخمعاتينضارنةناحصةنظرةولعلوالفقهى،والتافىالعلص)عداثممحت

الرطلةعمرففىالاعداد،هناالىالحاجةمدىنتينالأصوبخمعاتايوم

رسولجمنا!اقىجريلنكانالماء،عناباثروايلتىالوحىناككان،الأولى

وشريعةمايعملواحكامئتىترآنمنوقعادجحانهافىانزلهماولها.بلغا،!!ا

والطاعة.اخزامالاالملمةالجماعةكلكفلا.للجتمعفىالجاةحركةتنظم

الجاملية،موروناتكلعن!افهرصلالملمتوسولالجماعةتخكلقد

وحمهالههالاتلوطافىيبقولموالحافر،الماضطوافتكلنفوصاستص!خو

تمامواضهمحاكانالجماعةنلكبالنة)قاالأص8.اصجودولالهضريكلا

بهفيعملوناعحابه،فيلغه!افىرسولعلىالماءمننجزلفالأمر!وضرح،

.هب)،رتو!طا!

مةالاولالحضارةبهات!ا9لقالكييةنوفحانالىايضاحاجةفىوت
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مناصبحتأمورتلكالأط!،الىتساودفمهاوطولهرهاالريمةالحضارة)نماءفى

جاحد.إلايخكرهالأبحيثلهوف!ح

مىالاولالعالمعنقمريجاالتلمركزوانشلذلكبعدالمجتمعاتطورت

فىامجاقداننافلكتجةسوكانفيرفا،الىالعالمقباهـةمير.آلتحق

نهطتلقا.مامفموناننلكالىيمات.ائرقومنالغربمنانلتىموضع

فانع.هوطونهضارهومانهنين"هوماونه،.ر!ومافث،هو

معوفداخلتثطهاونزايدتونفاعلتتاع!خللوضافثاقنابكت

لهايكنلمجدب!ةو!دياتونكلاتقفاياظهورالىكلهذلكادىولقدبعضها

ولكفاجاص.اوابخماعىاوعملىاواقضادىطابعفاتقفا!اوهىطبقوجود

انجطلا.اواتراباونعابمهالاصلامباهـيءمعبآخراوثكلمخاطع

كافبممرحنيظغمماانعحاالعالمععحافىاىلحدوتتلأمكانعدفىاف!فىفى

المخدثة.المعلوماتتغيةبفضلوفلك

نقفىالمعلوولدىالضخمنمبرقفيرر!ضممجالعالمأعغوهكذا

العلومايخةمجالاتفىانجارةحجم)نحتى،المعرفةفروعمخلفوفى،المجالات

التجارةحجم)نفنقولفلكاهيةونوضبحالعالمىاتجارةحجمعن%8بلغقد

العالمى.انجارةحجمعن%6يلغبراتمجالفى

المجالاتشقفىمعارفناواعبحتمبرقفيرقدرأالمعلوماقىانطوربلخلقد

هىمايخصلوماالعلبةللجالاتفىالحادنةنطوراتولعليوم،بعدبوماتزايد

اليوبة.لجهناوملامةوفوحار!ا

المعدينمنالحيرانسلمعلسوهل:هوالنصنلآنادىتامرالذىوالؤال

ضدما؟منهمالمطلوبهوفما..بالإبجابالاجابةكانتوافابنلك؟نانوالدعاة

الموضصعولةالىالبدايةفىتيراننجافيج!راتا!لهنائلعلىالاجابةنرلهد

الرلهةاخياجمنالرفمفعلى،خطاهمد!وعونهمفىاكهفكانالعصرمذافى

!االأمرملأ!ا!مضانهالا.المجالاتمنبلكلفىالديقاتخصصالىايوم
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اتىائكلاتمنشكلةلكلووايخةضايخة)جاباتنهميوتعونانسن!نالدعاة

اماتعاد،!أكانت،عليةاثكلة،نلكطيةكانتمهماجاعمنىتواجههم

دتانقمندفقةلكليريمونعدماخمعوماذلك،فىحقعلىوانس.عجة

الارومبمادىءمعققةنكونوان،اللهبنريمةصوطةنكونانجهمم

وتعايمه.

،والقانونوابتلاقصادواتد!اوالطبفىبالصصتؤمن)فأالر

يخوجهلدفييبرااقاراد)فاف!نهصرفقتجماملتملككلةالفرديواجهضدمااما

الرعىالراىمنموتلماانورةوطهم!نلاوالفقهوالفتوىالدعوةاهل!)

فور.منيخهف!نهم!تمنعفواسقلأواعفاتباحد!سانفر:اراد!إفا

اللمالاناناحوالمنحالكلنىالأمروهكناوالنؤى،له!عوةرجالالى

.ر)رضاءفى9لرافببميةالمتزم

والقافوضوابصوالطىوالاتمادى!علساتقصأميةقلا!ناومن

جالاتصمجالكلنىنخعجنبكونواانالدعاةمنمطلو!ا!ي)نه،للدعاة

مطلوباوانمابنر،اى.ابخر.طافةيجاوزامرفنلك،والمعرفةوالمراتابحث

اتعاملمنتمكهمانىالكايخة،وانهجةبل،المعريخةالحلعةلدي!كونانعم

مخلفالىمطظآناالملمالانانيجعلالذىبالكلالقفاياهنهئلمع

ماميءعلىاتاتولاجورفاكيكرنلاالوتتضىوفى،ابقيتعاملا

وظيمه.الاووم

يخوعواانالىخا"بعفةالملوموسلسعاتالملمونيخاجالقدروشر

الدينتطيم)طارفىاىالأخلاتةاليممناطارنىللخلنة،بجوانبالهعرضانة

عصورفىالاسلايةالحضارةماردبلاخلهميوقظواانالىشاجونضمالخب،

منالعلمطيةلفهممخاجلهعلبة..الكانةنلكإلىمخاجمعلملكلالازهـار،

الاسلاص،اصلهاالىمنهاجزيخةبكلولهعولهةمونلأماالاسلاسرو!مت!خ

والرنحاء..الكلدمفوقمماالرعلىكملمقدر.وفىتفىالتةستدحق

وانكنولوجىالعلمىاتوازن)حثاثمنولابدوفكر،علمحربالآنفالحرب

والعاهـة.الرخاه!قينو،نلىووومامانفىانعاثيعلىالآخرلارفاماللازم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يخة!دطالملوموقمبمالعليةالتربيةبلفى!ريةاليهاباتالىوطلنظر

الوافع!الفرببةلنصوراتوضايخاولهامعظمهالكنمخلفةجالاتعنبالحديت

ويىالجاة،جوانبلكلناكلحياةمفجف!ولنا،بمرةثكلةوتلكضط،

و)نما،المادبةانجرجةالعلومفىنحصرأالمليناعابالذىوانوضانخلف

ويخاقالملمعفيةلكليانخنةالاجراءاتكل1عابالذىالحللهوالأخطر

..والباكةالرنعةللاسةسدمعلمكلعلىبمبرأ.المبكانلنا،والعلمىانفى

ونعالى.جحافهافىرفابثد

الهامةالجوانبمنجانجابئولوال!ىابديخاينالذىالكابأهيةناقىفاومن

آلاسلابةالرفوهوالا،خاعةالعلو!ومعلمعامةوالمعلمالدامجةمنكلجاةفى

معلتعاملوإوللياطرقاخلالهشوشرنونشهينبصرنلملهم،العلملطية

نىجديداا!امانعذ-البهاب-بذلكوهونواجههماكائكلاتمنجوانب

.الجالهنا

هى:رنيةوحداتثلا:ايمياينالذىالكابهذاويخضمن

وهفوعمبلأ""العلموطريقةالعلمبةوالصرفةالملمتاول:لأولىا8الوحد

فىالعلملمعىتوضبحالمجدفهاالأولفىضولنلاثبمورهاعضمنالوحمة

فىومصالحر.العلملمفهومخاص)عطاءنوكبدمعوالارومىالغ!انظوربن

.لاروما

لمكوفاتنوفحمعوانواصا،الصرفةلمفهومعرفانجد:الثاشالفصلوى

للملم.الصرفىبخاء

المنظوروبعرض،العلموعمياتالعلمىانهجياول:انلثالنصلأما

الملمىللمنهج)ولياتاصلأيقدمانيحاولثموعميا.،لعلملمفجالربى

لهعلم.وعميات

ومكوناماضهومهاحيثصالعلبةللا!اهاتضممةنجد:الثافعة8الوحدى

.الا!اهاتتييروكييةثيهلها،وكيةووظانفهاوخصاضهما

)صلاميا.العليةالالمجاهاتناصلجامةمحاولةلمجدلهاالثاضالنصلولى
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لبفروتوعجاالاصلامىانظورمنالالمجا.لمفهومعرض!ايخفمنف!نهثمومن

نها.جانبلكلمىالاولاتمور)برازعلىاتريمزمع،الا!اهاتجوانب

فصبن:بدورهاوتضمن،واهدافهالعلمخمانصتتاول:انئة8الوحد

وفىالعلملأهداتوايخافرحاضدموانني،العلمخصاضيعرضفهاالأول

وانصة.منهاالعات،العلملأهمافالارومضورالكنابنجاولالها،

العملهنايجعلانوتعا!جحافافهندعوانإلاكلكلاالهايةفىولعنا

وانريةبالدعوةوالمثتينعامةالملبنبهبنفعوانالكرج!لوجههخالصاوالجهد

خاص.وجهعليالعلبة

الراحبنارحموهمالحق)دبهدىوالله

عطيفة1قىنجوعملي/د.أ

لقمرس!اطتا!معلثط!!م!

ةط!ألل*ييةوالأطرنثمصودةاض!بب

صابقاةى!مثدجميسةالترسةكليةوهل

-3،-
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ض!مز
بملىلهرودرمم!بربم

الأهية،فايةنىامرهىدلجتعتاتلجمغالعليةانريةأنفيهشكلاكا

علىقالحراالفرديكونولكىالمخمع،وتطورالعلمضعفىيمر*9فات)نهاجث

ووللهلفىالمموعةاوامو!ةالمامةوفم،المتلاحفةايويةلعليةالأحداثنابعة

لميهتبهونانيخفىقير،بمكرالعلميةالخلثاتمعواتعاملللخلفة،الاعلام

لابطريفةوثكلاتمانلمنبقابلهطكلمعلنعاملتؤهلهالقالعليةالفانة

الىمخاجللخمعفىفردكلكانداذاباضرار،عيهتعكىولاأ!ا.فىتورطه

معلسن!فاتكامهوالعقبةانخصةتكولهنالأطجةالعليةالجراماتهق

معيخعاملونانهمجثفرد،اىمنبنلكلأولىوالمعلينالدعاةصالحيرانس

انسيملغوهاان-العلمتالفافةهنهترسااذا-وسكنهمللخمعقاتجمغ
اتا.فىناعد،علبةويولالمجاماتنكويننىننمعاطعلياوعامحمنبن

العلس.والحع!عاثةعىنقالعلماهمناجالبل..جل

نولهلدجانزةعلىالحانز-زولهلاحمدلهدكورالممرىالعالمفلكعليوبركد

لهرنامةمنفوع9عرالعلمىالشلالىشطرانيخغىلا،انهالىثرأاليياء

المضمع،فنيمنجزءاالعلبةوالتافةالعلسالكعبمذكرلهولاانحبنفى

عليةاتشا"منلابدانهواوفح،....ووألمانياامريكافئكماترف،سبردويى

نك:منالعليةالفاعدةهذسركبعلمةقامحنفات

بحثلمملالفرهـيةفالمجهوداتنظم،علمىجهدوجودهو:الأولشلمه

علية.تاعننجاءالىوحداتزثيان!مكنلامحلس

ولنغدالمنرا+سصالعلىقالحرةنواعدوجودهو:الأضلاعولاني

حكلا"ت352*!عا!"حاالحوقمراكزعببطلقطوهوالعايةالعلمةبالموسات

الخاكل)مكايخاتلهمو!ققالعلماء،انضلباتجظبضومالرايةالراكزهذئل

معاتصالتواتمحغالوتتضىونى،الأخرىابلادنىالمهمةالعليةالمراكزمع

العلماء.

-1ء-
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بحتالمجنمعفىالملبةالكافةعيهطلقمافوالرفهو:ال!الثلهعلع1ما

الانمامبمغأننلابد،عامةنطورقمنيخضقبماعامضمىلخمامك!فيكون

للخع.ننيمنجزءالهعلبةالفانةنكونوانمجمفا،فىاولوبالعلم

خل-وانكولوجىالعلسبالكعاى-بنلك1نهزوسلد!حالهدكوروشرر

اخريناعليالآخريرفم،القوىفىتيازنثا!حاليرهـيلهفو؟صمؤى!ى

.ووومامانفىمعناوكعايثى

علىالحانز-عبداللاممحمدالدكور/لهاكاضالعالمقيمن6حىوتد

وضعوفدبلالاروبة،العلممؤصة)تاءتالظرلهيزياءفىجلامز!ول

نىورعابخاعملهابنم،الاصلامةابلادنىالعلبةالموصةثروعنكاملامضطا

الى:العليةالمؤسةمفشالارومى،للرتمرنظمة)طار

نظم.باطوبراتةعليةتمظفاتثركولعرنجاء"

وضونحبنققدمعلمىعكلاجلمنلريةلهقؤهذتوطيف+

ب!ئاءمجداللاممحمد!دكوراقنراحانالزبوصالاووية،الخمعك

ينذولمبيد،زمننذرطابفىتنيفقمقدلهنظر.ام!فلللهمولىللركز

تميزاتىوالثرالماد-الزواترفم-الآنيحق-مىالاوللهعالمفىاخراحه

ن!ح)نىتواضعا)!اطيلكابهلاشدلنلك.الاوليهنل!لبكرأص

وحمكللاثمنلهكاب!نكونلهعلية،لنقافةونثرهمحليةلهمتلر8

وعمبلإ،العلموطرنجةالعلبةوالمعرنةالعلممفهومثلالأو!:)،يولب(

\ماملم،لكلبل-للعالمفقطبى-لهلازتالعليةاسهاتضن:ة!!و

اطارلىكلهنلكوأهمانه،العلملحملأصعرضاكشمن،ثال!:لهوحت

لهعلبة.للزفيالاولمىفايى

اليلسواءالى!اهـيوهولهقصدورا.منولهله

للرلف

عبلهطعلىلعلي!عبطالرهـهمهب!رم

سر-البرىالمحلة-فطدسلة816،3ب.عي
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ونإئح!وللأو!

وط!يقتهالعلم

.،الوحلةمعتوي

،الأولاض.

والاسلاسالشالمنظوربنفىالعلم

الثانى،الفصل.

العلميةالمعرفة

لثالث8الفصلا.

العلموعملياتالعلمىالمنهج

مى(ول)صيلتا)
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ال!فركا

والإسلامأاب!نلااثهظورفىببقالمل!

.،اضمعتوي.

مقلمة.

المنظورالنربادالعل!!

معرفية(دةطالعل!)للعل!لأوداالنظرة.

للبعث(طريقةالملم)للمل!الثانيةالنظرة.

وط!يقه(لهادةالعل!)للعل!اثهالثةالنظرة.

الاسلامدلعل!ومممالرالهفهوم.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



لا84الندل

لاسلاماوالنربىاثهظورلقليقالدل!

!قلمق!

فيرى،العلمقعريفحولابخراءآراءوتجايختانظروجهاتتعمدتلقد

الياالومولصالعلماءتمكنالقوالمملوماتالمعارتمجموعةالعلمانابعض

ولهرىوعرما،والجيىلوجا،والأجاءواليهياهكالطية،العلومياهـينمخلففى

الافاقاكثهاللخكيرطريقةهوالأولىبالعرجةالطيىالعلمانالآخرابعض

نقولثانةنظرووجهةنفها،اتنمكبرطرشةعلىيركزونفهملنا9فا،خطووفصل

ومعلوملأءحقانقه!االوعولمنالعل!اءتمكنقدللخلفةبمادفيالطيىالعلمان

انيةالطوروفىالشير،فىالعلسالألحوبهىميةطريمةباقباعوهـراقه

.صهوزكىكاطم.*-6صفالهروصدلجم)صالآراءمذعلى!غوءالقاءطحاول

ع!كلفاخر،،9-،8صكرن!تبجمى،؟.7عر!!مببعبر.،ه.عىلههمرلحنىبرى

+آه"،"4،!.ـه..!ء،!ه"3"،أ.آح.!.5."2.،،ول.آيم!لح!+!/35-28ص

ح115ح(،ح،."ء2"*هح11ع،،ح.ولا!م+!ح4أ8عم(،!"3.29.0!ل!ع!8!.*!3لا"4

.الاروملىالعلم!اهر)دضناالاسلامفىالعلمبمفهوماتجعهاثم*.الهلأ!

معره!4مالةلعلما)!ل!لللأودالنظرةا،أولا

معرفىبناءمبردنهاالعح)نحبت8الجاممةالافلأبمبةبانظرةيوصفوفد

وبادىءولهوافنومفاهمحمافقمنجصلأالعلمةالمعارت:معبنفظامفىضم

المقرراتلمجموعةالمعرفىالمحترىاقعلى)يهيخظروقدوعرها،ونظىلهات

والأجاءكاليز؟ءالمخلفةللبالاتفىالعلوموصاجعكبهموبوماال!راجة

بل!نذالاسان)بل!وتالدىالمعرفىللحتوىمناومجرها،الأرضوعلم

الأنجاءمنبهروضبروعففىانخلمه،الأرضصطحعلىالطولهلةجرف

انعلىاليهاقوعلالقادرفةهتوطعدنه،حولهمنانىوالظواهروالأحداث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وكاننيا،وانحكمعلباالطرةعلىتدرة!ر!نومنلةا!هنكلريكون

تجايخة،معريخةفناتفىتظمأنالعليةالمرفةونراكمالحقافققزايد)زاءضرورب

يرىكماالنظرةهنه)ن.وانظرياتوالقوايخنءوابدىوالمفايمالحغاساثلةمن

جانجاونهملالمعرفى،الجافبعلىقاعراو!عله،العلملطيةمحلو!افهمانعك!

الذىوا!ويهطرقةوهوالعلمطيةضمفىالأهيةمنكرةهرجةعلىآخر

هنهانكمايوم،كلتلأهمياالقالهانلةالمعارفهنه!)اتوعليمكنلاب!و.

انظرةهتيجعلمما،وجلةويتفابةانهاعلىالعليةالمعرفةالىسظرنظر

اليهرين.ضدالعلومتهمرمج!الأوحدالهدتنهىجاممة،

د(للبضطريقةاله)للعل!ثهانيةالنظرة)لانيا

وجلالظواهريخرانالأرضهنهعلىجهءميرةخلالنالاتحاوللقد

طريقعناتنيهرثلالشكيرمنقيينةانماطامخمماضابهالقائكلات

واتطاعانطقى،والنيرالبربعقولوالنبهرالحرافى،وانفبهروالحطا،للحاولة

واننفيراتالىيملوان)جاباتعلىيحصلانالأنماطهنهطرصعن

قوفيرعنمحاجزةعديدقروفاظلتالأنماطهذأنعروحلولأ،علاجاتيخخلص

وانطاع،المضبوطةالعليةانجر!ةوتقلم!االدقيقةالملاحظةندعمهاكماالحققة

ثكلا*حلولالىيخوعلانالتفك!فىالعليةانطقيةالطريمةبففلالانان

واطوبطريتةأنهعلىالعلمالىالظرض!بايرجحولذا،الكونلظواهرونف!

أنفلهىعنعفالطردقةمعريخة،ويخةمالحةيكونانعنالمئكلاتوحلللككير

هى:نحطواتبمتال!ليةالطرمقةهنهوميزاترجغ،يزلنفىاليهتن

بالمثكلة.الاصاس-؟

اثكة.د!ى-2

بها.الردبطةوالبهاناتالملاحطتجمع3

اتجة.الضوضلكومن-،

.ةب!نابالفروضمنانحعق-"

ولفرها.قالج!لهل-6
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لل!نكلة.مص"ل!اليالومول-7

منمجموعةخطوةبكلوبرفي.جدبدةموالفلىالحلدطبقس

العلبةللطرضةانخدامهفىالفرد،طوكتوجهانىالعفبةوالالمجاهاتالمحارات

.اثكلاتحلفى

للعل!دلمزلوحةا!نظرةالالثا

سرنةانهعلى)يهتظر،لبحتوطريقةماتانهعلىللملمسظرانظرفهق

بلنانجةيت،للعلمديخايةنظرةنهىولذا،جديلةمعرنةإدتوصلوعميات

قظرانهابمفىوالنه،والمروفةالحبىالعلمنعطىفطورة،مفرة،فحركة

وطافاتموادمنالكوننىماكلعن-ة!ظنمعارتمننجاه:افهعلىللعلم

سو،ميةصماتناتطريقة:خلالمنالانانايهتوعل-وجماداتواجاء

الأصامهذاوخلالتطوكل.!علىوتمملاباءذلكنكويننى6الوتفىتهم

للعلمالانانييهةالنظرةانعن،كونانتجبمى5ببركماأووبملورالطريقةتعمل

نخاعليخه،نيقالذىالكونبهانفرالقانظمةانرابطةالعارتمجموعةاو

مفعلىخلأ"منليخصلالفردبهبقومالذىاثطاوالهميايمكةانظرةح

يظهرالمفىونفى.انظرتجنينقيرلونافيرنفاكلوجودعلىكدوقد،المعارف

6جاتواترعقيةعمياتيخضمن)ناضثروعانهعلىالعلمعرتواسضد

يكفالنرد.ضو!و)عرار،وفجاعةا!لاعوحببارعةتخيةو!ارات

،المجهولعالماخنرافهضدالانانفعلمننتجالدنجابةانظرةوهنه،الكونطية

المثالجلعلىفهمالعادسن،الثرعنالعلماءيخنفالعملةهدوخلال

الانات!فروقاتجارب،ومصممون،الفروضو!فرضونائكلات،ئحلتون

!نظريات.وبم!وفون

نجاةاونقا:يخضن،،والديبآعير.بوضحكماالعلمبانالقوليمكنوهكنا

ضلاسعلىقثتلوجماء،واحيا!روطاتةالكونمالحةعنققةفظمةمعارتمن

هلهبينتربطوعلاقات،المضبوطةالمقصوتالملاحظة!خمناليها،اتوعلامكن

وتجاربوعلاقاتضانقالىانوعلفىالعلماءمحلبابفمدونظرباتالحفلاس،

الفروضوفىضوالملاحظةالاخطلاععلىنقوملبحثطريقةوكذلكجليمة،

-23-
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والرعاتالعاطفةنلاجرعنامكنطونجعدالموضوعى،انطثىوالخيرواتجرب

ثخمه.

المعرفةعلىاتريمزكاننقد،الملومكبفىتعلنا.نيهماتصورألأحظولهنا

وقوانجنوبادىءومفاهيمضافقمنالعليةالمعارتصمجموعةعلىضط،

نعرتأنولحون،وعمياتهالعلمطريقةعنشاالفرديعلمانلحونعليةونظريات

يذكرذلكوفىايويةجاتافىنخممةويمفالعلمىالككيراطوبعن

منكجمالعلميعلمالطالبأن(+آه"ق،،ع!!أل!مع.وبايبى)تراو!يدج

بعميةيقومالذىائضخعاضعمرفةوهـون،كعمبةيمهمهاندونالمعرنة

على!نبدبموربركزونالمعلينانالىفثبرالعلس،وابحتءام!الا

كاحدانكلةحللمفىنهماالطلاب)عطاءنىيملونطوفابا،العلمتانج

ا!ااح،اء!ح4-أويمايا)كولتمنكلونجبر.العليةللنريةالقتةالأهدات

بجبانهمهو،وصانقسلوماتالأفرادنعليممناهيةر!اانالى(،"اه

المكة،والأئطة،العليةالأئطةخلالمنبانفهمالأفكاريكفواانعلهم

عاراتننيةفىيخدموحوارأجدلأوشيروناشلةيالوا،لأنمخاجوننهم

عننقط-نو!لمت!ولا.،والمرنةابحثعلىةر!قلاتيةوكناالاصشصاه

المعلوماتمنجم.االى)فافةللمرفة،طريقةالعحأن-الأسظةهنهطرلهق

المعلم.منعيهايحصلالىاووالكبالمقرراتفىالموجولحة

وهو!أطةح(!5!ال40.04"5)وعدكاربن)يىاشارللعلمآخرجانبوئمة

-:ىهثلآعوفاتام!مضللعلم)نحيثالعليةالا!اهات

)صدارثل،آراء،فيمبة،معشداتونجض!من،*،818*46كيالالقاهذ.؟

التحرىفلكنلكباثكلة،!عذاتكانبةمعلوطتتوالرخلالمنالأحكام

الخ....للموفرعةلهمقق

نلاثكلة،لبحثميةاصايبكص*ء!،3ء!م!طاء*يوعمليلى2،ه!

..القياس،العليةالمعلوماتم!ض9نها،لاجراتجارب!يم،الفروضفرض

فى.

ابادىءاثلةومن،ونظريات9فيوتوبادىء،خالى،!3لاكي6(ي!مل!2نجوقع

.بالحرارةتممدالمعاكن:لهملبة
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واققصا.ئلآاموناتهنهبيناقيولاللالهيرح!وي(1)انلىواثكل

الطية:الظوامر

ريصتر!د

رملا!ك،كلمف

يكلمذب

ممب

شلبم!لبةك!ا

لإنطلا،،عب

ءفىللانربف
عر،لحعع!!لى!

دنممدبعت

.ر!رطل

لهسلم*!تمبك

شلةي!هللي!رلر

للاتلنكلف!

فيبمزوشنيفر

لىلهضدمجشا...

للطهمر،يكلمه

رعبهلهعرعجت!ل!ك-للمرلةنخعصي!ثرلر

شل:لممنيلهج

رل!هممطمالق

،لب!ير!ح!

ت!لور!رفى

فيكججمس!

(")فكل

خلاصة

المصيخة"!علية...."..اتبمدحبت
س،معريخةموياتمننجا.او،الم!لوماتصجمجرد-العلماى-وانه

اتالعلميرياوبخهاونظ!مات،وتوافينونميماتومادىءومفايحقافق

للعلمنظرثالثولرينوائكلات،الظواهروانجلاءواحصاهلبحتطريمة

معرفةالىترلحيطرمجةوكوفهمعرفةالعلمكونبينجمعضد،ه!وكلرنظر؟

معارتالىالوعولبغرضالطريفةاخخدامالىب!ررماالفردتدنعجديدة،

!تالأهماتانو!د(نهل!اك)وراىوهكنا.جمي!
ومعب!ضهامعاموناتهلهومخاكلالمليةوالطر!قةالعليةوالمعرفةالعلمية

بناءنكاملا8انطرهكفىولىوالمرلفلهطيعة،لظوامروستاصفصاءعملبة

لهطيي.لهعلم
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لاسلا"دالهدل!مفهوم.

الحىالمادىالجانبعلىيركزالغر!ىبالمفهومالعلمانجقمماسضحلقد

الطيةالعلومسفمنواتىا!ونفىائبرثةالمالهياتثتلالذى،نقط،لعقلى

الملاحظةعلىيقوممماوفيرهاوالفلةوالطبوالفلكوالأجاءاليهياءنل

علمائهارةعلمالىاضانةتملتغللعلمالاسلامنظرةينا،وانجسلة

القالقرآيخةالآباتبعضأوردجثعمراحمدوسرايمذلكاوضحونداليب،

يلى:ماالآياتهنهومنوثهانلليبعلمالترآقيفىجا.العلماننجين

.(":الأنعامأ(والنماذةب!ئاغافيالموليبي!تغفىنماثئثلثوتة،-1

.(ء9:الأنعا!9(وائزتجرنجىناوتثنئمئؤالأطئفالاائطبنتاتجغوبخمة،-2

.194:اتوتأ(شنئولنئثمبنا!كموالكاذةب!ناغابمإننتردونثم،3

.(999لرعد:(انئخاليالكرواللأدةاثثبغابئمة-4

وهوالفانيملمكمااليبيعلمافىانوتقررمامفاعلىتزكدالآيات!ه

وعلاتات،واحداتانجاهمنوئاهدئمرمايعلموالانان1لغب،عالموحده

شالى:يتول

.(6ةالبقرة9(قرنجنمأنابىكلغبنمفذغتاعرة9تانةلأنقجرتة-؟

.!5:بونى9(ؤائجالينجننعذذبشلئوا،وتذ:ئافيذ-2

اثملةأوالمعايخةعلمهو-الاتجةالآمات)بهتنرالذى-الأخبرالعلمومنا

-؟9،عى،978!تعمر،2،عىمابقللرجع.؟5صعرحصد1)ركلليمثروممما

منالجرويململبعر،ةصالحاالأمحانمىونلك(16ص1990تصعر.207

ن!فمحلمسضوعيكونطملاممنولأنالأفن،ملقا.فالجر-ونةات؟رقلهوص

)فاالاعلمايكونلاوالجرئاثكللأعاننظ!لهعلم،"موضىلهكلامفلك

ومعرقهالأطنجدعلماهمةبوضحوفلكضط،للامععلمفهوتاللهمننلقا.

لمصالرالاضتومىعرعرض!خومنالاسلاية،الصرنةنظرمةفىلهرجال

مم!ر.تحبالارومفىللعلمتفيررزثممةيمكنالاسلامنىالصرفة
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ؤلأ،لم!،

تتهلكنافذاولل!عرنةكممادربالحواسالاسلامفلاضةجمغاضرتلتد

ضوءفىعلها،والحكمتييزهاالمعاغ!)للحوسالواقعأطاعاتا!رطعن

تملطريقهاعنقتكونالقالمحوتوالمعلوماتللفرد،الابتوالجرةالمعلوطت

الملينفلاضةاضراتورفم،اعلىعقلهلع!لياتلازمةوخامةعرو!تخطؤ

بالغكطاهمينهيالغوافىلمف!نهمللمعرفةكمصمرالحىوالاهـراكبالح!

واوجهوتا"ضلألهاخطا.وذكرنقلهعنقيرعواولمللحدنون،اتجرييىنالحيرن

الاتعلقلا)نهجثمحمود،ضقالحىالامراكمجالانيواضدقمور.،

عورة)عطاءعنعاجزف!نهنفهاللصحوطتبانةوحقالماد."بالمحوصات

حا.)لحركهالمرادثىءعنكاعلة

فبا،الضل،

للمرنةكمصلربالعغلنقرياوعلمادهمالملينالفلاشةجمغاضرتلقد

عدفالعقل،آخرونواعنلبعضهمنجالغ،اهيةضهميرهـرجةفىاخلافهممع

الآخرهوف!فالحىمنالاثراكفى)مكايخةوكزمدىاوصكان!إنالمقمين

والمحياتبالأخلاقتعلقيخماالأخصعلىامراكه،إمكايخاتفىومحمودتاصر

اضدال:فىبالعقلاناهواالذبنالاصلا!علماءوص.عامةبصورةالعيةوالأمور

جثكابلأفىوذلكللصبالةالعقلافغلهالىانارالذى!نزادالامام

يلى:طلأخلاقةواالالحربهةالعقلوظانفمنأقاوضح

ارف.فى*ايزان،لعقل-1

.ا!واسعنتيباكالمعقولاتالانانبهيهمرك-2

الحى.الالراكرو!مقوبعوض،الحىافاليطعلىالانانبه3يمض

منبا.1لعانلمحرتولنلكونفجها،انهوةعلىللقغاءالانانلهعقلبوجه-4

فرصر!ع)!عتلنرةوتلك،ائقىموانهاوانمه،9ضىنروادىالمحارماتجت

عنحهمنهفىرودنون(،)مكمالماركىلهكلأبولجول(،7،صبفى

فيسنكلافاوبى،جدمكانلهمتلالهيةيهتملمغدركابالقرآنالعق!

لهقمر8محلىالشلاي!ةالراهينيقعينفكماوالقرآن،الراينوبقميحنالهى
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فلاضةيمغلمذلكن!فهناورفم(؟2عى؟995العرضاوى)بر!ا!هية(

،لعقلوضورعجزالىاتهمنممقل،اهيةض!برفىالمقمينالملمين

الأسرفىاثراكهومحموديئالعقلعجزخا"يهرةامورفىومحمودبئ

عاجزالحىفلالمفلانالى!علماءهولاءاثارضد،والحلقيةو،لدييةالعة

بصورةالعقدةواموروالآخرةوالروحوافيةلحويةكا،الميات)دراكعن

للحكمبانةوكنلك،القبئونركالحنبلأبماعوالأمرالباداتواعمالعات،

منفكيرالهاضدىانوحدهللعقليمكنلاف!نهحنوالمطتجغالظلمبان

ولكنهاتبغ!أوبحنفيهايقضانوحدالعقليمظبعلاالحيمةالآهـاب

الصا.!نمحلباوطنعودلها،نعنجحبنحت

والعغل،افىنجعاضدانوالحلقيةوانرعةالغيةالأمورفىلابدف!نهوهكك

ضبهر.فىوشدوالحصر،القبنريهالعقللأنوحدهالعقلعلىفبهابقمدولا

ثانلاوالانجرالمغياتداتوط،الحىصالمنذوانخيلاتانع!وراتعلى

وكما.(؟7صه؟990انلأصنرص)عرنججةالىبؤدىلااه!بففغبهرفكلبالحيلها

فالعقل.بالعقلالانينلنوالثحبانىإلابتىلنالعغل)ن:نزالى9يقول

اس،بكنلممابناءثتولننجاء،بكنلممااصيقىولنكابخاء،وافىممالأس

،خارجسفعاعيكنلممابصربغقولنكاثعاع،واثرعكابصرنالمقلوابضا

كالزبتوفىكالراج،فالعقلوايضا...ابعر.بكنلمماالعاعيغنلولن

الزيتء!ميلمصاجيكنلموماالراج،يحعللمزتسكنلمفمايمد،الذى

بلل(.جدنجكرر!قىالىالاممالاولم،حت

"معع!"!!

حاجةمجرمن!يمةمحقيةوثةشكلعلىلهفعلالىلهقوةمنالانشالبهوبعئ

اوللموضالمفاسءاوالرجوالامريكتعبم،اوقخرجالىاوضاءبميرالى

وهونة!اوبمون-انطقةيقولكما-الأو!الحدأواليجةحصولاوالحققة،

واباطنبالحىالعرنةادالوعولآخروكلئ.حعلاينمنالانانيمىان

ابانر.لروحافىالنوقأولهروجةوالمناركةالتلىبانعاطفيسما

ابرتةابادىءنملهوانهانونى،آعندالحد!لمجدالملمبننلاضةنظروفى

الرعةبمئالحدصمنطخوذوهوواخبارتصدفبرمنواحتدفعةالنفىفى
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بحثالطلوبالى.ابدىمنالانشالبرعةاثهورنىعرفولهناالير،فى

سا.حصولهماكان

جمغفىواح!ةهـرجة!يللحد!"الاتعلادانفىوالغزادجناابنوبحق

طرتصى*سا.وانتصانالقساهـةتبلفهوينحمرلاقاوتايفاوتوانمانس

كلفىحد!لهمنالىيتهىالزباهـةطرفوفيلهحد!لامنالىتهىالثصان

6صر..ووتتآ!افىحدصلهمنإلىاوكلرمااوالمطلولهات

لهبضضد!يعابمضعدالحصولبطيءبانهالقوليمكنالأفلعلىاو

بقرضثكلنيوكمالاءلج،)دالافراضمنالعفبةالوثةبئللأنهالأنحر،

فىالؤر!وخفىماا!لىوترووفكر)ناحقمغلقا،فامفارمرا.الافان

فرقيتعةعقلهوثاتتكون8الطريق!ز+الىسخاجلامنالاسومن،العقل

لامرحلةفىعقلهيقطعهفمالير.،ة!افغرالقالأسرلهومخح؟تعها،فى

شبنرص)عرالمعلمبضشعلقوفلكتعمحة،مراحلفىآخرعقلتطعه

"ا"طبر

الحواسعلىالغالبكانلهافا،الاسلامفىللمعرلهةالرنهالممامررابعوهو

الوجهماضالاهمراكاوالكفهوالمحهامعلىالغالبن!ناباءالعتلىالاهـراكهو

عت!ا)فافالامان.يعرىلاحيثمنالافانقلبعلىجمالذىابشر

واقو!،الجةشوافلهامنونخلصت،9ظوفهوانفعالاتهفىو!كتننه

منواتمكتالظامرعنابطنبالحىواثعكالاتاه،علىابطنالح!نها

ولانذكراميةالظاهر؟للحواس!كونلأبحثضرفهاتابطنالحىفط

ف!فهاذلك،لهاقمافالهنفىن!ف.ئقذانجمكنماالاالنفىالىضهايصل

تلض)مكافهافىولهجحبهولة،الأعلىبا*وقتصلالقصعالمالىتبذب

المفهومفىللأما!معنا.فىمرادفايقبر1لذىوالكف.الأعلىالملأهناعنالعلم

نور"-يانلهزالىتولكماوانه،القلبلى!املفهبوريكونانما!مولى

الانانقدبعنللخحب!ا"رفغاخرىببارةأوةاتوبعديحون،دلاىالأدهام

ص*لأ،(.لهابقادلرجعا!ا!ىنلفيععدابكونحقوعقله
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اثها!علىللأدلةالزنجدىوعبالبرحمنابنىانوسعمرمنكلوبمرض

الذطغ،نا،(29:الأنفالأفرتانا(لكنمجغلاللةتشواإنة:صيحانهتودهئل

شبا(مثف!!لفنبتنجافذواةألذبن،لم2اناطر:(نفانثبثزفنةنجلابنبثبى

فيالبتطريقونجمزممالمقيمالمراطللوكنوضهم!فى،(69:الفبهوت9

لاحثبنوكلزقهبممخرجالةجلاللةنئيومن،تعا!:وتولهوالأخرة،لهمنيا

لم.9:2،3،لطلاق(نجث

وانوالةالائكالاتمنيكونالمخرجبانالأخبرةالآيةعلىالزالىوبملق

منوبمطيهتعثمعرفيعلمابعلمهانهيحتب،لاحبثمن"برزقهبمنالمقمود

بقوله.!29:الأضال9فليلأنا(فئجغلاللةنئهواإنةالآيةعلىيعلقكما!ربة،فير

ثىكما.!باتصبوا!هوبخرجوالباطلي،الحقينيفرقنورآلكميجعل
العلممنالمقمودبان.!65:الكهفأ(مجثمالذثابنةوغلتةالكريمةالآية

قعالى:وتوله.خارجمنمالوفجبمجرمنالقلبصفيسنفتحالذى:اللمنى

الناظرينالمتفكرينآياتومفاهالم،75الحجر:1(لآفاتيئتونججنذنكبىإنة

للممرتجنوتلوالشكر،الث-اثوكانىيذكركماناتوس!الأمرنيالمقبرين

فيمامذايؤكدطوردوقد،ا!هامعلىدالةوهىبانوصانسيزفونالذينوهم

ت،آلذللتبيانةونرا-افهنجورنجظرن!نهالمؤصيخراسة59نتوا!الرصلعنورد

بئتؤتجبن(.

الفرقانوجعلبالمخرجللمكىتكفل!اانالذكرالالفةتا!آلامنيخهموكما

ف!فالهكون،نظامعئياالهاجرىلهقالأجابلهي!هدبانفلكوسكونونحو.،

ير2انقىلبمهيخرضاضىء،يمجز.لاى!لا!ان!فكههمة،عرالأجابكانت

خرقيرجب1ننلابدعح،اذاومحطعلماالذينن))يميةابنتالولهلاربوعد

المومن،يخراتعنذكرنا.مااثرنةلهةوفىعاجه(.نلكالىاخاج)ذا1لعات

فىابخارىرووضدتع!عة،رواياتنيالصحيحنفينابتعروحديث

تجلكممنلىكانلفد5!افىنالتالضهالههرفىة!رمابىعنصحيحه

.،رعف!نهاحدامقفىيكنن!ف!حلمون،
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فىيكونكان"قدبقولكان9ت!انىعنملمع!حغ!عاثةروا!ةوفى

وقد،،نهمالحطاببنعمرن!فاحدمفمامقفىيكنن!فمحد!يون،تجلكمالأمم

منحوادثونعتوند.ا!ها!بانهالأحاديتهذفىالوارد9نحديثالعلماءفر

محنه-اثهرض-بكر!ا)نجارنلالمحابةبعفىبا!هاماكنلةالكراماتهنه

خهقائذالديةبخرمحلىوهوالحطاببنصروشالاةأئى،زوتجهبطنفىبان

وشلقجا.ففعل،الجلطرلهة"يايخادىطتلمعه-فارسبارض،آطربئ

لالرصمنطبهفىكمااتى،ماوفقالوصماجا.مهرلىعرالقرتنمواضة

وعرها.بالحجاباناءوانزامالحر،و!ريمانضنعلىعلهعلا!

سعكلفيماافهووفتهيململمماعلمورتعلمبماعكلمن5!لالرصوقول

ترضوالاضحاتممركمآياتفىلرعمن)8:وتوله..ابخة".سوجبحق

لكا".

وجا،.رعمعلمهلاماالمؤمنالعبديعلمانالعلماءيثبركماالحهامومن

*!8؟-؟08صبشنوص)عرعادقةفراتاواي!ورضعلماافهبنحهاووالهاما،

فىبنةاتعدادممقدرعلىالحلقعلىيفمىوا!(6،2-2،2صالزيخدىبمدرصن

.(يخراخيرأاوبنقذاثحكنةقلهتومنثاةمناثجكنة

لأص،خممما

وجكنشا،يعلملا)يهالموصعرانبمفىخفا.،فىالاعلام:ة!لبهوبقصد

ببول،عببوراطهامالوصومنبالاضارة،اوالكلماتعنجردبموتيمأن

وعرفمبانجيافهعلىتعارالههاترلهط:بالوصلسادالإسلاممحلماهوعند.(*ص

ومن.(7صلافي)المرجعثا.مالحلتهيرحىوافىوالحكمواثراخاليبانجاء

اليهالأمورنىالأخصوعلىومماركهمعارتالملمنجمدوخةنرآفاالوص

انرعةوالأحكاموالحرامالحلالوبمافلسببةالعقلألهدوجمغبالالهإتا!ملقة

؟نجعولمن-لهميكونرطهعلىافىيخزلهالذىالمحصالوصوهوالحلتهولهالأسر

بعدفالوحى،وتوجهصرفةممهمر-كافةولناسمميهمواهنىهداهم

!*!هلنرص)صرجمبالناسوهدايئمرثهمصمريمحلهرصلعلىفزوله

.(؟8.ص

-،3-
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فيرمطلقلذلكفهو-ونعالىجحات-افهعلممنا.زجبصفةوالوحى

منيدانيعجز.ولا،وامانالزمانحدودشخطىوتعالىتجاركافهفعلممحمود،

الانانلحكاتصناشىءوالمكانالزمانبحمودمقبالرىمل!لافالمرفة،جادين

يخماذلككانصاهطلقيمنبانهعلمصالوصقدمهمااتازفاومنالحدودة،

فيمااوالزمانمنسنبلفيمااو-ترولهوقتصأ-حااومافأوقعممابهانجر

جمأا!لعالوحىقعفقدنلك،مجراوالكونستناوالنىالمالمخافقمنأشه

نىءققميممنالثرسةالأخرىالممامرافلتالقللجالاتهنهصكبرفى

نها-يخها.مممركلمةاوكلمقامخق-يخماتيئ

كيرا،فيالفلفةتخطتالذىالطيعةوراءمامجاللاتابهفواعظم

بلوغنظعلمولكنهاالكيقريهلاخيئنمورلوضعمضهجهوطوبنلت

فهاتينالىلوصولعنصاهـرهمعجزاناخرينلهفلاضةمنبهرواعلنفلك،

الذىالعالملهذا!انلانكارباآخرونولاذ،رايوكلت8وكنلك،ديكارت8فعلكما

.جاءالذىالوصاماالاركة،نعلتكما)بهبالوعولوطنلهمتعفهملم

نانجر-وحابخهالانانطلعسلىمماايدانهذانىالجلىبالحقجاءغد!محمد

المادىالوجودهناوراهوما،وجوىمنوالجكتمالانانوأكلالكونمكل!اعن

العالمهنافىوساالصفاتبثملموعوتعطمواحد"خاضعفصعالمني

اخرىجاةصالجاةهنهوراءوماكالملاغةبالانانعلةلهاموجوهـاتصاليى

نجبيتبنونالذىئئمن!ئدةالجزاءوسكونالعدللخققالجاةلهنهتكملةتكبرن

بميعلانعلىجاءوكا.!39:انحل9(كاذ!نكانواأئفغكترواالذبنوبنهمننم

كوزلضياتكات-القرآناى-انهالقرآقوصففىانورصصيدالزمان

الؤنلحقاسمقاحمووكنا،والأرضال!راتعحلأمففىالمزةالأصاء

!زمان)بمبع،..،نهان.عالمفىاليبلانهووكنا..الحادثات!ورىالممسرة

من!لالرصولوبهماكنلكالوصنطاقنىوبخل.(22صلهورصجد

والإترا!!،والغعبةالتوبةبانواصاالمجحة1بخولهةوالةرلههعنتمتأحاكت

معارفهفهايضانلهمموحافقطلي!والملم،القرآنبعدصتجةفىتلأصومد

القرتنبنصلينوجبماتتعيماتمننضتمابلأباعمامورهوبل،ومعلووللهه

ي!ذنئطاعالأزموليمنأزمناونا،تعا!:توله:شلآيلألههمنمجرفىنفهالكريم

"32-
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اذأؤبلرئوليبلهاشينواآئواالذينأئنماناة:نعالىوتوله،!46انا.:أ(الله

.(42:الأقال1(حبكثمبناذغاكئم

اثجرة!غكونأنآئرأورئوئةاللةثفنىإذأنزبخةبئةبنليلاكانوتا،كذلك

نيفئونانخذوةالزموذآظفئونا):تعالىوتوله،(36:الأحزابأ(آنربثمبن

.(؟87عىبشنرص)صر.(7الخر:9(فاتفواعه

فلممنها،عيهنتحمكلالقصالر.تلك،الاسلامنىالعلمطيةسهنه

الغىمجفهوتالعلمفىكمااخرىجوانبوبهملواحدجابعلىيقصر

نهجان8ابخدىانورآوبقررمحدودمجرلهدودوا!الملينضدفالعلمالضق،

اطص.علىضومالاسلامفىالمعرفة

والطية.الكونفىاوستن-؟

ونهجضصين،وبنكاملاناططنومما.والمخمعاتالافانفىالههص-2

علىمالاولسنلهوالذىانز&الحقاللبنهووالخمعالانانفىافهستن

وهو،والطيةالكرنلىافىصصجبانايماالقولوجكن،مكونطىن!عا

،980ابخدى)انرر.منهجزءاباقير.اللبننطاقفىأططيقومانجرجىالعلم

.(؟06!؟59عي

منةمعرنةكلهووالةالترآنعبوحثالإروم،ايهدعاالذىنالعلم

بلاالغرلفول6باعلأنهعلما،التبذالملينعلما.شدلاولهنا،اندسالى

علبهاالدحةعننقمرعذلاتجامالاولفىسنملألعلمهناوعلىحجة،

جادمما،الطيةورا.ماجالمل!لالهمل،الحديثالشبمفهموعا"علم،كلمة

القالحالذالأنلةعنبهواجابالبهرىالوجودخاىعنبهفكفالوصب

عنبالجواب.ولم؟ا!ن؟لالىاين؟منوهىوضلف،فكر!نالانانجرت

واطمان*روعرتننهوعرتورطنه،ومصبر.بداالانانعرتالأشلةهذه

العلم5عدابربنالاماميبكمابل"نعلم،عيهبطلقمااولىوهنافافيالى

.(+ص981،له!رفاوو)بوت؟.،الأعلى

عيهالملمفقليالذىالملمانالىالفزالىومح!دمحمودعدالحيمونجبر
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مياا!لع!ب،والمغارباترق9تميمنلطبهوبىكلبقؤابوابهوسشغ

والح!يثالقرآنالبهيدعوالذىالعلمانالبعغىطنضدوفهايةهابدايةمحمود

الأخر،وايوم،ورطهويوملاتجهبالههالعلماى،ني!لابالعلمهواثربانبىى

نهمالظنفنلك،فقطالالهىو!ريعالأخلاقىوالقانونالدييةبالفروضوالملم

المواتملكو!فىالمنواعلابحثوتانجوالجاة،الكونعلومن!فكير؟خطا

بجعلمااتنجمنمابرفيندبلللحضةالمبنعلومعن!رانفللاوالأرض

اثري!ة.علومنىالاتجحارمناولىمعرتها

القرآنن!فالديخةالأجوا.فىالممارةلهارولطريقعنبادتر!ملاكانت!)فا

لنظرالموخهةالقرآنوآياتونعالى.جحانهبالثهللعحكابكلهالكوناننيين

الى!أقوالافىيوخهلم!اكهورصلجما،بهرةالكونفيوالنيهروانامل

آما!فقول،وحكمةخيربلفظةاوعلماىشاطةالعلمكلمةكانتبلبيةعلم

ا!اموماردى،عنيرد.اومدىالىصاجهيهدىعلمفضلشلمكباكب

رجل:تبنفىالاحد،لاكنلكوضول.الطبرانىروا.8اعقلهيتيمحقديئ

بهايقفى!والحكمةاله.،؟ورجل،الحقفىهلكنهعلىفلطةمالاافهآنا.

والأرضالمواتوأهليوملائبهه!اإن5:ايفاوبقولابخارى،،روا.وبعلحها

انسمعلمعلىلصلونالبحرجوتفىالحوتوحقجحرهافىالنلةحق
.8الجر

الكونوراءوبمابالكونالأمور،منفافعبكلالمرفةهوالاسلاصبالمئفالمل

العلم!دخلفلكنطاقوفىولالأنفى،بالأفاقالمرفة)نهوطروص،المادىبالوجود

بالطيةالعلمموالاروم)يهيدعوالذىوالعلم.اسيثبالمفهر!العلماوبالمادة

نىالتبنعلمايضابالفرورةليهو(الكونية)العلو!ولهطبواليهياءوالأجاء

جاءت)نماانططء(نجاد؟بناللةحي،ثناةالكريمةالآيةوانوص،وحديثتفير

فىالانانتعمقبمقدارانهفىفكمنوماالكويخاتعنالحديثمرضفى

وذلكفه،الخةتكوقواخلاص!مقوفىالايماننياطسمحلىالعلسا!انب

يجعلهطانديرفىالحكمةومن،الحلقفىالاثقانومن(لكرن،نواي!منيرىانه

العلماطلقتدالارو!كان)فاعماانانيتاءلوتدونقة،الكونبدعيجد

تيل!االكريموجهوقعالىجحانهاللهبهاافحاتى؟اؤإ()نبقيود؟قيهام)طلاقا

ولهالانبالدبن،العلمهنا،الاسلامفىوالعلم(رنجلثبامم،قكونبانالمبدانذ
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اصقكونانيوجبالارو!)نرلهانى،)لمجا.فىيكونانالاالاسلامفىلايقب
العلممنوبجعلالجر،فيفغمةفاياتقكونانوبرجببالحبرشمةالعلم

الكريم.باصهيبعلهجحانه)نهافه،عبادةتوبجعل،اللهإدقر!

واقهدتبالجرالاسلامفىالعلم)قمالارومفىالأو!اللحظاتفت

الانعلاءاوبالانانالتبهلالأياممنيومفىالاصلامىالعلميهدتولمالجر،

،اتراالمربىباصهوو)نماكلاوانخريب،اتدمبروطنلرلجاداجلمنإتبقاو

.(رنجكباص

الصرفة،منالمزيد)دانقمالعقلامامالثعذوبقلحانظرحنابومعمانكل

وكل،والامراكالكفمنابعدآماهـالهوشغبالوجود،الانانعلةبوثقماوكل

كلهذلكامنوفة،ذخانر.منوالافاثةتوا.،فىوانحكم،العالمفىابتلهشحما

العلموكان،تبهمياخذانالملمعلىوبجب،فيوالضلعلهانطلعيخغى

مضةلل!لينكانوبهذاولهذاترنا.وبىضرورةهذاكلاجلمنالارومى

ابخرتوالةالكريمالقرآنعننطلقةالعالم؟رجا.فىهوتعملاتةعلية

الأورقيانهضةفى-انفهمالزينباعترات-الأنراعظملهاوكاناثريفة

.(؟099!زالىد!حم.؟ول6صؤلحبممب)

مخلاصة

الغببينيجمععلمضوالاصلامفىالعلمطبةالابقالعرضمنيتبن

ينطجمععلمالمحوص،العالمويمن!االايعل!هلالذىالعالمين،والهات
وسنوالمشلوالحاضرالماضفىالرعنفابعماوفةترآفاانمهوصفىجاء

علمالمفترح،الكونوكابالمقروء!اكابينيجمععلم)نهالملموص،الكون

وستمه!ولقصفتالذينالصالجنمجالههتلوبفىافهتذفهالذىانورثمل

انفانجة%ىالى،والطنالماتجافيةعنبعبدانفوعموارنقتارواحهم

والالها!.والكفبالعلمعليمالههفانعم،والروحانية

بالمفىالعلممنجزءاشد!حلال!3الرىبالمفىالعلمانشضحوهكنا

لحلافهضرورىفكلبهما،الآخرةلعلومماوبةالجاةفعلومله،مكملاالارومى

اسسفىوحمه،ولالبودبةونضقالأرضاعمارولحن،ارضهفىالواحدالاله

سايها.واصفىوانقى
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والقم!فيمال!

العلميةالمعرفة

!،الفصلىمعنوي

الاعتياديةالمدرلهة..

لعلميةاالمعر!ة..

العلميةالصانق.

الكريموالقرآنالحديثالعلمينالعليةالحقانق.

ان!.
المليةالمفاهمبعضالقرآيخةالاضاراتبعض

لقوفيقواوالمبادىالتعميمات.

والتنالقوايخنجالفىالقرآنمعطيات

لعلميةاالنظ!ية.

القرآنوحقافقالحدمثالعلمببنالكوننثاةنظريات

الكر3
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الفدلا!لالي

العلميةالمعرفة

بموجبمانتطغالقالعامةوانظرياتابادىءعاغةنىالعلماههمافكجلى

وفدالمنل،فىحهموماد)لراكفهاوالخكمالظواهرمنكثروضبرضرح

نؤلفانىبالظواهرالملةفاتواثواتهالعليةطريقةالهدفهنانحقيقاشخع

أوفيكنماالعالميتحدنهاالقوالمفابمالصغباءصلةوفاتالحارجى،العالم

صاحاولالعتيةالمعرفةجواتفىالحوضوقي،فبهنعبقالذىالماتملفهم8انما

الفرقبظهرخىالعامالنوقعلهابطلقمااودبةالاقيالصرفةعلىالضوءالقاء

العلية.العرفةوينبينا

!"الأ335لا**"ه1،!،ءالاعتيالمة"العرلةأولا،

المفاهيمجموعةونضحه"ء"ر!*رعالعامبالذوقالاقادبةالمرفةئعرت

العالمعنالبوصيةحياقهفىالانانبكؤنهااكوالقفاياوالضوراتوالأفكار

.191صخيل)ياصمخلغةوظواهروحركاتموجوداتمنفيمابكلالحارجى

ةي!علاالانخماماتئرضانىوالمخططاتالفاهبممنمجموعةشذفهى(،02

يعحدكانضد،العصريةالملومفىة!ضمنكونقدانهاد!يالريئ،الجاةفى

اللحممنلا8،الذبابانكما،افىآالغذاءماتصيخنا"المؤد،بانالكبرون

ئا)خلاناامورخمةفىيخلنانالعاموالنوق،العليةالصرنة)نتلتايخا،آنوئ!يم

-:والضطانظاممابىالىبرجع

الظريةوابخاءاتالمفهويهالمخططاتباخعمالفيغل:،لأولالأمر،ما

،نظرية،ة!لكيعملالعادىفالانانجمايمرااخلافامخلفااخممالا

واعلمصلهافدلاومفاميمنظرياتبقليفهوج!ا،قاهلاانعمالا،وهمفهو!

واتدقيقالبحتمناطسعلىوفظرياتهمفاهيهمهضمفهوالعالماط،لمجريب

مقبىلة.ونظابةدقيقةوقيودامعابيراوبخزنم،وانجرب

هناصح)ن-انتقايخةبع!ورةفريما"اثرعرجليختبرففيه:ضانو،لأمر

فالعامىمعها،يتعارضطو!ملفرضيلأبزكدماالدلافلمنيضبحيث-اتببر
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وشاص!ققت،انىاحلامهمنعمدايوققخطىء،لااحلامهآانيفقدالذى

انزعةهذ.يرنضالحتتىالعايمانجننىمذانجضق،لمنهاآخرعمدا

الدانبن.والاخارانجريبعلىالاعنمادإلىوبعمدالاققانبة

وهوالصطعلىحربصنجرنالعامى،الضطبمالةيخغل:،ثلثمرو،لأ

ضطعلىحربمى9لعايمينااجابا!لهقبرهااهواه.توانقانىالعواملنجتى

عاملاوجركوانغبراتالمواملجمغنجتوهوما،ظاهرةتجباتىالمواكل

منيخعدحتىيض!طهاانىالعواملنىببير)نه،انبراتفىفنافجهوبرىواحما

وآخر.اصينايةالصلةتامسررضطاعواملهضطانه

كلازمانيكفهالعادىالرجل)نحثايةمالةتجاول:ي،رل،مرو،لأ

عنقيزلنلاالعايماما،للأخرىجاالواحدةيجعلحقمطبتعااناوعتان

العلمى.انهجباصتخما!ايةالصلةمنهمنوانثداندتيق

ضير)دملجاانيمكنالعادىفالرجلالنبر،بخاول،لحامص:،لأمر،ما

يخاواللاسقولات،بالحرترفيوتد،عليةعرنفبراتوالظواهرالحوادث

إلىللوعولمحاونهفىوالاخاروانجربةالملاحظةالىكانطفيلجاالعايم

.(26-23عىعانل)فانحرمقبىلةوعقلابةدقغةنفبرات

!ك6أ!*"ا"6مي*ء"اع!،ءالعلميلاة!!ا،ثانيا

إليابوعلانىوانظرياتو!قعاباهوابدىالفايممجموعةا!ابونعرت

صراتجناء،المقلفىبحالاماوالتبئالطيةفىالحوادثشرحاوتعيلالعلماء

البهابعلولكى(012-؟،9عىنحبلص؟)انرجى،العالمخبقةعنعليةصورة

ونجخبالموفوعةومتزمباتنجالأجابورلطوالفطالدقةينحرىف!نهالعايم

الىبصلكىوضهجهوطريقهالعلمالحواتالعايمبخعوانعصب،ةمي!نلا

الىاباطةمنل!لرجبانهاالمعرفةهنهكنلكونوعف،عليةباماتوعفمعرفة

وكانهابنهافىف!ظهرالجرد،الىالمحوسومنالع!وية،انوعةإلىوصاتعقد

والىافيءوحداتتمثلانىالعميدةالحقانققاعدنهلمجل((2))شكلهرط

ر!االطيةذاتانظربتقتتملببنماالحة،الجرةواقعمنئتخلص
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والفو؟ننوابادى.المفاهيمملمختفةمعرفةت،ومويفما!ريما

-(8ص؟982فضنحن،؟9عىالسرهـانىسبرى،نهلا20ح.".5"50و.،).واتميمات

نطرياتللا!

صرولهوا

محوطت

(2)فكل

ترابطهناكبلمقلةوحداتيتالمولهاتهذانبالذكرالحديرومن

الملمةالمعرفةوحجمساب،شابكةتدانحلةوعلاقا!يفافيماوافح

الذىالعلصالمعرفىالاضجارعنقبروالى،العلومولهرا!كبفىةم!رتا

القالعلمبةالمعارتمنالهانلالكمهناانجعابنجبراجلومنعمر.،نحبا

انالحبراءعلىلزاماكانالمخلفةالمجالاتفى-افىب!فن-الاصاناليهانوصل

سرممانها،والاشاتمراستاتهلووحماتتمظالىوبمقوهايقموها

افىصنحهبماالمخلنةالكونظوامرعليوالطرةالأرضفىافىخلافةللاسان

نياوتئهموتاةن!نهالرجالعلصانطورهناامرمنيكنومهماوقلر.علبم

.!85الاصاء:1(ثللأالأانبلم

بعض)ظهارمعالعليةالمرفةلمرلاتالمولفجعرفيانلةالصفحاتنى

الكربم.الفرآنفىالعلبةالانارك
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:3ؤلا"الصانقكاءه

عادةوتخعالعلمه،الحقلاسمنلهحصرلاعمعاللعلمالصرفىافيهضمن

محلىالواتععلىبنطقوما!حيحهوماإلىتريومىاحلثافىخقةكلمة

فالحققة.(68عى؟976رزكى)كامممالانرةالحهالحبرةاوالملاحظةمناطص

.(؟71ص؟98؟)تمؤالواقعمناعنالعلما.بترر.مابلالواتعسبتالعلبة

إلباالنوعلوبمكنعخكا،علىوابرتللابماتقابلهنكونانالحفقةوصطلب

الأيرقيةأوةخي؟رجلاالأطيبجانبالىشنخعكنلك.وتكرارها،اخرىصة

الحتانقادللتوصلوانجربالفروضنرضاسايبابشرة،العليةوالملاحظة

الحققةمانعىالحقيقةة!لكاخخلمناما!)فاعخها.منواتحققالعلية

وظروت8مروبرفيخماذلكن!ف،العليةوابرتللأبماتالقابلةالعلية

أطتنتبخاصنسيزالعليةسا!افوثةما،لوجوهـاتؤديمية

ة.ابوفبرابانرةالملاصةطربمقعنالبهاانوصلبمكنانها:لمولهما

كايكروعوب.ميةبوسلألهلأوللبركةبالحواس

؟نجاععدومراتمراتالياوانوكلالحققةملاحظةنكراريمكن،نه:ونانيهما

.الظروفننىونىاثروطننى

!وىائمى-.الحدبدبرادةهمجذبالمقاط!،،سلميةالضيقةنمفلةمق.

منزوجاوعرينفلابهاللالهانالجميةالحله-الهييومفازعلى

جنفى،باثرةملاحظهاتمصقة:لأولىلا."حعممرء+ء52الكروموصمات

جتجكتروعوببجهازانايخةفىالافعانةتمفقدمباضرةعر:اثانهة

نم:نةانوفىالهبو!،طف8لحطوتمىالخىالطبففىخطوطوجدت

8ولهرووالظروتبالزمنترقينجةالعليةوالحتعة.بايكروعوباتالاخمانة

،شيرةكانتفقدتييرفىوالظروتالزمناتييرانكانولمافب!ها،ساتالق

واوانعديللتغيرعمرضفقدنجى،ئلأ!اثباتمنعفايعردمارفمنا!يقة

جديدةادلةوظهوروالظروى،الزمننييراتضوءفىكيةبعضهاعناتخلى

ن)بلللعلمعيافلكوليخطاها،اوالعليهالحعاشبعضكفا!ةعممتجنولهاطعه
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الاشاناخكاكزادنكلماتونه،طاهرمنهى9قذنعحغعلىالعلمقلرة

عليةمعرفةمن)يهتوعلساادنظر.نغيرتكلمامامعرتهوزادتبالطية

فالعلماتيير.اوالحذتاوبالاضافةالنعليلالىدائمافيلجا،الكونظواهرضر

،(2؟-؟9عر،982فضن،2؟-02مىلهسيرنى.؟98،نلاول)تاثنىابناءتراكمى

هىوالحلةالماهـة،نجاءوحهمةهووالجر!ءالفصر،نجاءوحلةهىالنرةانوكما

العلمبة،الرفةبنا.وحمةهىالملمةا!قةفكنلكالحىالكافننجاهوحدة

العلبةالمعرفةموماتعلبانجىانىالمربغةالقاعذنمللالعلبةفا!لألق

الحديتهمعلممعطاتينالحقا!ىبعضعرضفيانبةالطوروفى.الأخرى

الضآفبة.والمعطات

طقرقية4لعطيذوالطيثاسلمعطياتببقللاضاقاض!ب.

فليىالاسلامىوالعينالعلميننعارضلاافهنوفحانيخبغىولهداية

حكمفىوالقالمريخةوالكويخةالعليةفالحقانقالاسلا!فىمكانهنالنمارض

ايها،)شاراتمنالقرآنبهجاءمامعمخقالىهىالقطيةالعليةبالأدلةالمرض

بلوعرها،واجا.،ويمياء"فبنلاءالطيةللعلومكاباالقرآنفيى،اثاراتفعم

هنه)طارفىيخطلقانللعتلونركالكيةوالقواعدالأصيمعجاةمفجهو

يعملساحةللعقلتركضدثريمانهفىخىايل،صاء!اا!اديةالكيات

الفقهعلمكانوهكذا،الاوليةالأمةامربهيملحطعلىوئجفد!اع!خئفيما

وتدفعهالعقليرعليةب!ثاراتالةوكناالقرآنجاءالطريقةوتجىواعوله

امربهضلحماإلىونجوصلبكفكىوالانطلاقوابحتوالاملالشكبرعلى

ماأنفكولا،ارضهفىالواحدالألهخلالهةبه!شنفه،خنةمنو!قلهدهـيا.،

مصهمرولاالحىالههضدمنفهىصالهقكلهفالفرآن،ر!غنلانابتلهوالفر؟نبهجاء

نحنلهاتفبرناوبخلفالحقانقلهنهنحنفهناطورولكن،الحقالاالحقعن

ازدادوكلماللخلفة،المجالاتفىوممرفةمحلمصلدبناتوانرطحبابنر،

ومنوجلأ4،القرآنبمظمةشعرالوتنضوفىوجهلهنجقصهثعرعلماالاشان

المرئيةحببمفياومرئةقطيةخإنقمنالعبمبيلأسمابعمفقاالقرآنكانفا

نك!نمأواثحرأئة!متجنخنأننهموبىقيالآنبىآ،تجنامرمم،تعا!:تاد
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آناتجهمرككغبلهانخنذوئليةلم53:فملت9ئيذ(ثليءكليغنئائةيرنجلث

.(9:93(نمل(قزفوفنما

لإنسانى،االممثملحولضان!.

لمجدلاف!ننا8والالمحل،اتوراةالقديمةالكتبنىفظرناإذا.بوكاىمورصيقول

بلالوصالترونصىخاطة،مفاهمنهووجدن)واتاكلعميةعنشافهما

بعميةلمجطالحرافاتمنكبرةضروبكافتكراعنايمعدلاعصرفىحق

علميعرتانالاشانمنينطلبالمعقمةع!بلأنهمانوخاصةلا؟ولمانناكل،

وظاكأعلومنهاتهلالقجةالأولالعلوميفعوانالمجهريكفواناتريح

فهوالكرجللقرآنبالنةمخلفالأمرولكن.ذلكوعروانوالدوالأنجةالأعفاء

دقةبكلو!فهالتص،للخلغةوالمراكلالعمياتعديمةمرا!عفى!ذكر

فىذلكعنيبر.)بالحطا،ة!وشمقولةاىتراءمافىيكونانلحونو!ديد

بكيرفلكبعدجكفمامعتماماوتكلقواكراكهااه!هفمهلبطةعارات

اقكلمحملةفىالحديثالعلممعطاتعنالحديتونجدا(22عىهبوكاى)سرس

:القرآنبعطاءتجعهائم

الوراثةالماد،لمحملهاالحىبالكاننالحامهالعلوما!إنوالوراى،التم!ل)أ(

9شيةالورالمالهةهقمحلىوبطلق،الجةالحيةنواةهاخلفىترجدالى

حبث،المياتاوالصغيةلأجامااىح42ه+050"ء5الكوروموصسات

واحعة،9بةورعفةعنمرلمناكلانى،المورثاتو1الجينات!كل

الىالجيةالحليةفى(ن2،الكلىالعدمنالكروموصماتهنهولهوزع

وفدانوية،والحيواناتابوسضات!أىالأثاجككو!نمحند)ن(

نوى()حهوانواحد8ذكر!ةن!لةخلعةوتحدى!بدالجينلكو!ن

واحد8نو*1دناطةخليةسع،(ن)صطتالكروسعددنصفبها

عنالمنولةالجباتدكونوبلك.(ن)2خرضفبها)بوبضة(

)بخلأوىالأ،منبالمالةوخمينالأبنىبالمالةن!حنالصفات

.(!!ل!"هالهو"122"62-6؟ص؟98،
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أبحءح*7(ح)شجةالأنجاهصالأولالجيلفىقظهرلاقد6بةورعفاتونوجد

ترارةنجىمنرجلأ)انروىفقدذلكالى!نجهالهههدىوتدذلك،بعدنظهرئم

هل!فقالاصد،فلاعاولدتامرانهلأنولدهتقىعبهيعرض!الىالىجاء

اورقمنفياهل:!فقالاحمر،:قاللوفها؟فما:!قالنعم،:قال)بل؟منلك

نزعهيكونانعى:تالنلك؟لها!:نانىتال،أورقنيا)ن:تالاصد()اى

.(؟.6ص)طرونعرقنزعهبكونانعىنهنا،!الىضالعرق

،قين!اروطت!ارماللك(ب)

القرآناننجد""الظفةالأولىالمرحلةفنىجدا،دقيقاالقرآفىالعيركانلقد

جاءكماوالأشاجأماج،علهاواطلقوابو!ضةانوىالحيوانببنالحلطعنقي

بنا"فانخنقاائاةونعالىجحانهفبقولثى،ضاعرتملاتخبتفيرفى

ومن.(87،عي)اتخب13-2الانانأ(بميراشيغاقجغناةئطهجاث%ةقطئ

فغدولذاطنلمننليلةكبةأىنطفةعورةفىيكونانوىنالانلاخرىناجة

يلتاتنمءظلى:تالابورضة،معانىمنخليطاوانىمنقيلةكبةانطفةنكون

نبهن؟تراليفىئطقةنجغئاةثئم،وكنلك.لم37:القامةأ(ئبىبممنئنجننطقة

وايضا،الرحموهوابخنفيهيخموالذىالمكاناىالمبهنوالقرار.(13:الموفون9

.(3-2:الانانأ(بمراسيغاقجناةنجتبجاث%ةفطنبنالمنالظخنقاائاة

الانانهناخلقنابقعرقانحناى:الأنجرةللأيةنفبراخرىاماكنفىوورد

"ابولضةالمراةبماهوبخلطالرجلملبمنيخطفالذى-انىوهو-مهنماءمن

اخلاط،يفى،"اثاجمجاسابنقال،العجبالمخلوقهناضلأفيكون8الأثولة

ومنطورالىطورمنبعذبتفلفمواخلطا،ابخمعا)ذاالمراةوطءالرجلماهوهو

وعن،،نطفةالمنرداتركببوعنتطرةائكلعنجراوصفافكان،حالالىحال

،،9؟صالمابرض،؟.صهمارون،228ص)بركاى""اثاجانطفةفىالأخلاهـالمخمعة

.(80-3؟عىوالة!ضتنفىلهعد!زالاب!م

وففاتمؤتا،وبخزنالحصبنبوا!ةانوىالانلئتني.الاخمصب

وليرىوكوبرالبروصناناوفمدانويةالحويصلاتمنافرازاتاله
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وسطتغذيةالافرازاتهكوكل*ه!ة،هـ،5آعممىح!"4طأ(اء2اقأ1لةكه

ابويمةبخمبنوباواحماجواناانكنلكعلياالمعروفومنانوية،الجوانات

)نىالأنئىجهازمنمميةنقطةوفىفالوبتمعودخلتابمىعناننعلتالق

الرحمجلارفىوتغرصتفق-الرحم!)فالوبقناةمجرنبطجث-(الرحم

)انتياثيةقثكلبمدعضتهوفىبلسمكهفىقدخلالمكينالقرارجث

.(للجبنوالمغليةالمةالمهولهةوالأوعة

العلقسورةضى،الجيننجطورالمتملقةالمراحلمقكلذكرالقرآد!لمجدوضشذ

!لةنى)العلقه(للخصةةض!رباتدخلذلكوبعد(غنقبنا"نانخنق،(2)

بميزانابهمايةنىيمكنلالحمتطعةنكدتاخذان)دوانموالممرالانقا!ني

ئئمبممبهنثراليبيئطتةجباهثغ،القرآنيقولوفاالانانى،الكائنمظهرفيها

فىجا.كمانالممغة.(؟(13المبىمون9؟نفطةاثننتةتقنتاغنتةابطقةخنتا

ئخلقةفغغةبننئمغنتةبنثئمنطقةجنثئمترايننفنفاكملأئا؟اء:الحجصرة1

رآ.لماسقق-اوهمالأنان،حمةعيراشاتعىتد(نكغئبننخلتةويخر

وتظهربرعة،النمويزايدحثوخصاض،صفاتمنالطورهذافىالعل!ا.

المفغةنلك،لهضوفةماننكانهالأخان9ظرثهوانينلقاتالمما.ابديةالبل

وظافخلايامجموعةلكلحثممقد؟نظا!وفقشكلقدوالىاللحمقطعة

الفرفىعيهجكونماحماجانكلاالأجزاءبعضناخذوقد،معلوموكورمحدعه

مضغةمعنىوهنا،لاحقةصاحلفىككونهىكماأخرىونظلالمتل،فى

.(؟19،2صصد،232عي)بىكاىشلقةوعرمخلقة

محوانىولا،يخحولولايخحرتلاالذىانبتالحطذلكفىالحيتةهنهوتمغى

الماضيانمويىمنالمندةالحلابافىالكاتالفوةوشلكالرنية،انظمةحركه

مجطاماائئفغة،فغنقا.العظا!مرحلة!ىءحق-والتديرات!بيربينطريقهفى

.(؟،-13:المؤنون9(نخناانبطانمتكؤنا

ابخنفكولهنرخقةمنالفرآنضهكفماامامممصوشاالافانتجفلينا

خلاياانفلك8الريصالأجنةعلمضعبعداخرراالا،لدتةوجهمحلىتعرتلم
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ولاالجينفىاولاسكونالقمىالعظامخلاياانئتوقد،اللحمخلايافيرالعظام

وجمى.للخينالعظبىاليكليوتمإم،العظامنحلاياظهوربمدالاواحدةخيةتامد

نحما(اثبطامتكونامجطامااثئفقةةتخنتاالترآنىانصهمجلهاالقا!تة

الراكلهنهبعداى(آفرفنقاآساناة،ثئمقماد:ولهقولالحير،العيمفجانه

فلكيمحوكتمالهاالمخلفةوالأخاءلأجهزةباالعظاموكوةالعظاموقكوين

!اارتقىضدالجوايخة،الصورةعنبخمانمهتيزالانايخةعور"فىللخلوق
،جدا*لن(احنالله،نجاركعهاافهيقولعررةلهافىاراد.الذىالكمال

.(60-2756عىنطب

جازةعنبيمينكانوااتزيلعصرفىالملينانبالذكرالجديرومن

فلكفىيعرنوافلمولناالانل،منهفىالغرآن!عرضهاالتىتلكقئهمعلوطت

قعياالحدشةالصرفةمعطاتانذلك،اليومنمركهفلماالوصهذانفرالمصر

الىانظريئوالأنكارالحراناتكانتالوصالترونكلطيهكنلكنلك،علي

طدتلقدبل،الموضوعهنافىالمعشداتشلفقاعمةهىاطسباىسمغلا

انيبىوسك.(2"ىع)بوكاىالوصالعوربعدحقعديدةلقرونايضا

المليةبماالحتلاسوأنمطلقا،وساناطانؤمنناتجةلترآناحتاسان*سماتذكر

همرقيالقرآنلمعطاتالانانصموانشبر،قدولناوثروطبظروتمرفينى

لغورت.تمرةصكنلكالاشانلدىوبماالعلمبمعطات

"(ذم!ملا)الفلاي!،فيا

افئكةوالحملأصالصفاتمجموعيفىالمفهومان!دالوجطالمعجمفى

علىومالاطلاع.(8.3صسورتاللغة)جع"الماعمق،و!قابلهكلىلمفىالموفت

:اقوجدالأدساتبعض

للفظةنرجتنينوأيضاالمفهوآ،ممطلحلاضدا!جابنينتميزانينغى

لنظةقكبالكيدىانطقضى،العلمىالمنهومبمفىناقخدم1لق(!صح

آخرنطقىلمصطلحمفابلا!علهاخاصةدلالة،"،ع"،اءأكياواق"!ه،أ"همفهوم

يخالفلمهعم!ما()!ورمفهومفاما،ع*اح83أ"هاواهـلمو"ممهأ"هللاعهمقهو
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حينعلى)المفهوم(الصورمعانكلالقالحواصاو(المغات)أىلهكيفياتمن

الصور.هنامختتقعانىالأشاءمنما()مفهومتصور!مقمابنالف

افراد،علىوبصمق،صفاتمجموعةنهنفهمنصورفكلخرى1ومبارة

ذلكوبفى.الاصدقهمالمفهومعلبهمبصدقالذبنوالأفرادالمفهومسفالعفات

.هئ!دصئاوالمفهوممعوخصانمهابصفاتهاتعنمقاثلةهىالأفرادان

ونهمعفىمنفردكللدىنجكونما-:لهانعربفابطفىبالمغاهيموبقصد

فالمعى(ضجرة،زهرة،)ذرةأثلفاومنميةعمياتاوعاراتأوبكلماتيرنبط

الىء،مناعنمفهوماالأفراداوالفردلدىئكؤنفىعنالكلطتلمحملهالذى

ونجراتلأنجا.مجرنوانكارمعلوماتعلىندللفطةرموزاوعاراتنالمنايم

باتعبمالحقانقعنالمفاهموتيز،عركةخصانصاوعفاتذاتمية

لفردبالةالمعانىمنيحملالمفايميمزالذىاتجريدهذاواتجريد،والرمزية

إلحراكفىينالاخلاتكانلذاونجرة،نضجمنالفردلدىنجوافرمابقمرمبت

الهولةأوواتعقباباطةحيثمنتفاوتفالمفاهمولذلك،المفهوممفى

فها.والغمالصفاتد!عقحبتومنوالعموله

الجراتونموالعفلىالعجانرارومعوبيطةع!يرةالمفاممنبداماوعاهـة

ار"باللولبالفهومقبيهبمكنرلذاوعمقا،اتاعاتزدادالمفاهبمن!فالفردلدى

ابخفاكلماالاناعابزابهم!المولاتمنصجموعةمنبتكونالذى،المقلوبالهرم

لاجعابللغردالعقلىالصجيعلاوقد،الكةوابخرةانضجزياتمعلأعلى

والجراتالمعلوماتقتابانمنلابدلذاما،مغهومحولخبراتمنفخدما

للنرد.العقلىانضجموىمعمامفهومعنال!معمة

مق،يهك!مفىمكلقابانانفلصيمكقعبق!!

ضمر،بخمد،جة،خلبةالنمدد،انررر،فلالعلس،الممطلحاودلفهو"سمل

وفبرها....نبمبات

فالتعربفولذافصنلمنعلم،فىالمصطلحاتهنهمضموناىلهدحةسصيقاب

http://www.al-maktabeh.com



ا+فصادبةالوظيةعحلىكذلكللمغهوم،اللفظهالدلالةهوالمصطلحاوبالكلمة

عقلىمهمركإلىحىمهمركمننحولهاحثالحةالوقانعاخنزالنىلل!فهوم

المختفةوالظواهروالأحداتالأضاءعالمتظممجردات،المفاهيماىفهى

.77-7؟زكى)كاظمالفئاتاوللجموعاتاوالأقاممنعيرعمدفىوالعميمة

.(03-2عرهفنونحن.9.-8عىهتضر.صلاح.22عىلهمرثنىسبرى

ال!لمبةدلمفلايمافيالقرقيةلأثلااتابض

اثاهعهالأحداتبمفالفهوماننجدوماهيتها،لل!فاهيمالرضهناوسد

منضربكذلكوالمفاهم.(؟.،!عفلاد.)نرادوالمطابقةلنعصانخماءوبمكن

العلموسداعاتلذلكفهىوبلورنها،الوتانعقكن!بمهمةفقو!ا!االاالاخنزال،

الصرفةجدفبنخذ،ومفاع!لهفقرأنهببنبصلالذىالحفىالعظسوهبهلهالجزفبة

ولغد.(؟9.صتضر.)علاحوانجاط؟تاتانغهعلىوبضفىستيزاثكلاالعلية

تعالىتولهفيتفحوذلكودلألةلفظاالمياتجبيعآد؟لإتعادجحانهالههعلم

كمانهليلاءبامماءأنونجيققاذالملانكةغنيعرففئمئثمكثفاالأمناءآعوعئنمة

.13%ابئةأ(عادقين

اصاء3آ!اعلمضدالمتحب،وخاصةوالظور،العاجرصغوةفىجاءوكما

هنهعياتعلىكعرتانالملائكةقظعولم،وعفانهوخواعهفىءكل

يمزااكهخليةبكونافى)رارةونلكوالصناتبالحواعيمعرتهالمد!الأنجاه

.(؟.عيفطبجد،49عىلهصبونى)سدوالمعرفةبالعلمعلبهممغضلأمكرقا

علمية"مفامي!إدثارلاتتكليلتيامرلهةالأيذا!بليلىوهط

اننزئونتغنائمائنز!بنأنزئخوةأتئمأبمتشرئونالذيائفا،اترأتئمةله!؟.ا4

.017-68:الواتعةأ(سكرونتفؤلا(نجانجاجئاةلاةنؤبم

شلدلالاثلبضالآياتواضارتاباء،وهوالاصسيخكونمفهومانجد!ا
بجعلهانعلىسبحانهوقدرنه،وشربعنباوكونه،()المزنالحابمننزوله

الرحيم.الرحمنهوبلبه،يعنبناملحا

-49-
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بطفاخرنجاناةالثاءبنأنزذالذىةليفؤتعالنئيقول2بميصب!)الكلورليل"

.(99:الأنعا!9صابما(تجابخةثغبئتغبرانةفاتربخافىكبئقات

سنهاونجرجلهتالهنرة(التفىالجاةث!يالما.انالىتئيرالآيةهذ

الموادلنلكتجةوشكونالضونىبابا.نتومقىالحفرى()المجموعالرشة

.(87-86عرلهنرى)بشممعرها6ية3ريهو!ركهل

يمكالهاتجةالآيئفىنرانجا(فيةوتعالىجحاتتولهوفىللتراك!ي2.مى

"امرون،جاتوكنلكالمنرابمةانثاجاتانهعلىاتراكبالحبهناضير

.اتتفىابناءعمياتصيتيقدمماوفيرهاالنلأيةلبروياتالميزة

ئاأئائكمأمثمإلأبجاخهنطرطابزولاا؟زفيذائةنجىفيونا،:تولىالطيور،

.138:الأظ!9(فىءبني!لافيؤلها

انجاذ،رنرى،(3؟الأنجاء:9(بهنمتبذأنروابمىالأزفيبىؤجتاهـ!بدة

فطون(بنانجراثةشلي؟كلأفنالذىاللهئغمطل!مرتئزوفينجامذةتخئا

.(7-6أفي:(أوتاذاوانجاذبمنجاذاالأزفىقخنليأنئمة،188:انملأ

الزلزلة:ا(أثقانفاالأزفنرأفرنجتبمفيثزانفاالأزفنرثزنت)تاة6بزلزفى

،-12.

ظاهرةالىإئارةوتلك.(؟2:الطارقأ(الغذعذأتوالأزفي،طعط،لإ

برابمن.اوزلازليماجهاقدالتىالفوالقحدوت

وس!وفيقوالبالهه!التعميمذثحها،

(ح*ءء3اها!ملا!هكه"!3ا!1،61فىع8!4"هـط5)

جننوعمنعلاقاتسنهماتربطالقالحتانقمجموعاتبينالربطيمكن)نه

بلاى:ماالعلمهانعيماتومن،ميم!تلابنيةبمكننجما

)فوار(تزرقالقلولهاتوجمغالثمى)فوار(عأدورقهتحرالأحماضجمغ-9

وحده.الحالقتبددلخلوتاتنكل.بئد.منبدلأنؤار..ائمى.
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.الأمندىطرفيعنلهلبنكلضعاندسات-2

الطاتات.جمغمصهمرالض-3

شفى.الجواناتجمغ-(

علاقةنوضحلفطةعارةبانهوعفهوبمكنانعيممننوعاإلاهىماوالمبلىكيها

المفاهيممنمجموعةعلىابداوبثتلموف،منكثرفىنكررةصورةاوعامة

معقلهةاوبطةءابدىتكونوقد،اتعسفاتمنبنمريفابداولبى،ابرابطة

يسكنالضونبةالطاتة-بالحرارةكسدالمعالحنجمغ:البطةابادىءائلهمن

ومن.الغوض1بخاءبمميةالحفراءت،تاتقو!-والمكىكهريةالى!ولهلها

فللبدا.انحرىعورة)دالطاتةعررشعورةاى!ويليمكن:المعقلةءابدى

ع!وتر!اوالمعتلةالىثمولاوالأنلابهصمنرجةمخلفةمولهات

وزكىكاطم،+ىع؟982فنؤنحن،36-3.صيسمرماشصبرى،؟.4عينلاءالرلد

.(87ص

بمكن!فتهنميماتولكهانعيماتالاالوافعفى،العلميةالقوفيقوما

ففلوهوبمهتيقومالعلمىفالفرضر،ضة،اويايخةاولفطهعورةفىصافنها

والاناتباتحققيعمدحقكنلكوطلوالعنوانالاصشمحل!،عر"خا!

للاطامياطيمدالذىالقانونضوروبمونبهما،وشنظريةاوقانونافيصبر

فالقانون،ذكيةفابةاوفافعمفجاومعرفةثمةتكونلن،الواقعوتكراروانيت

عنتبيركنلكوموالأفاء،يناباهـلةالعلاقاتفىنموذجيةانماطيا!ينل

اللوكهناكيفبيمفوهومية،ظروتفىالطية!رك!كماكالعلاقات

ماطابق1نجهدهوجاول،المقليكرماصغفالقو؟نجنتفر.،يظغلاولكه

بمكراتتكونانبكفلمافاكولبىالظواهر،ن!يا!عةالعلاتاتأقبعضد

الطية.معمطلقوفاقعلىلهعقل

شخل!صلأماتوية،بلخميةيتالقوايخنانالتوليمكنكذلك

الىهمؤدىلهعليةالأهمواتعلىبطرالمجبنفكلنجة،نكونانىانجاربشانج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وا،للقانونانجربةنابدانمناومفى!ديدما،جقالىالقوانينعغتعديل

المؤىالىضطنلكثير)نمالصدقنهانيااخارايىللوقانعالصحغاتؤ

فىالاالقانونلصدقفهانى)ختار)فنناكنيىوفامجا،أهـو؟تاقطوربلغهالذى

فحب.فاررلا،بماتحالة

منبميرعدداطسعلىقومتعيماتهىالعلمبفالقوافينالقولجقوكما

نجههمعنهكامورعاءاهم!خسومعاقيالتىوالعلافا!والحعانقالملاحظا!

اقيرويمكن.فلكلهايحد:الحقانقانطالماولهتييرلتعميلتابلةفلأمافى

العلية:القوانينافلةومنكية،صورةفىمصاغاعلميابدءاالقافون

.ءو!فلاانعكاسقوانين+.الطاقةتجاءقافون*

فينن.الحركة9نئقو+

ائبرةالموانفمنمجموعةالىبخبالنردنعبننخةنلرةوالنانون

العلاقاتوبمجموعةبابخراتالأداءاتمجموعةوترفبط،اتالأداهمنبمجموعة

.(؟؟(مرتلاءنليلد،39عيفشرنحن،؟97-932عرفمو.صلاح.87عروزكى)كانح

!وفيقوطسقمبلندلقرآامدطيذ

د!النقدطييةعلو!كابيىالكرج!الضآنانلهمينايتثدانيخبفىبداية

نجدلكا-كيةةق!رطبمصافاعليامبد!االغافون1نرباقي-عليةقوانين

ميرتملوعرهاوابخماعيةضةاووكويخةعلميةالهةلققرآفية)شارات

.ومكانزمانبكلالجاةنهجفالترآن،الكونهذافىالجاة

المجطالعالملهذافهنازادللتنفهتزادكلما.االى8كعاناحمد8وبثير

على!ضالقالقرانيةتا!آلاهىويهرة،طقهقحركهفىسحكمولذىنجا

الىالعفلسلتحقالوجود،نىافينةالههآباتفىوالخكرالأرضفىالبر

التنذلكمنيخنط،الأحداثوبوجهالأشاء،حركةيحكمالذىلمبليعانظا!

عمارفىنخبرهاعلىئممنوسلوتطورها،الجاةحركةفىخكمانى

المولحة.الاساقيالحضارةوشاءالأرض
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،الغابرةالأممص!عقلعرضصر.منيمراجانجاالكريمالقرآنخعصوتد

الاتا.ويلفتيما،يلاطكتحين،الأممتلكايهآلتطالى)نتانايلفت

حركقاقمطالقالتنمننجوعسكومةابئريةالمخساتانالىكنلك

النظراهيةعلىالقرآنىالنربمزلهناكانولقدالأمر.آخرمصبرماو!ددوطورها

سيةثإألحضاؤآلاولفىعميقاثر-لهاالكونيخضعاكالتناوالآياتفى

ضنها.النىالحفاراتطنرعنوفبزهاوانمرارهاونموها

)ذاحقالق،تلكعندقيقاوايخافلخيماالعرلهىللمخمعالقرآنتعفقد

)ولمجنرط!بيراوالحاللكوننظرنهمنيرتجهسهم،نىهاوأخنونهموها

،كتكما(صو!رملاكابخانبعفابعفهاسدواحدق،امةاعجواانايلبى

تت-علي-يدعافىماقخبرعلىبامرةقمرة-ذلكجانبالى-الاوليةالأت

)يهمحاملةالآخرينصوبالانطلاقنىذلكمنقجدانافهبنضلنانطاص

ارجاءفىخفاقةاتوجدرايةاترتحتىوالعلموالرحمةالهلايةنور

\صد)الاريخعمرفىضانمدلا،معدودةنواتفىذلكتمولفد،المعمورة

.(61-"هعىنمطن

وانتكىالاصلامىالعالمتخلفالمنكلوالشنىالعلسالشدمهناف!رةوفى

لعثرةوالصاعةوالغكرتالعليةالمعرفةلواءحملانبعدنديدةانتكاسة

الضنفىفهضةعمرثارفالىايلادىالادسالترن)منكاطةترون

.(رضلهاس

الصحيحانطقنجابراصا:علىيرةوعلللأجابانخلفهناكانوقد

فىالاوليةالأصةبمعنىواثعورالانانلرطلةالديقالفهموضعفللاولم،

اثعورمنليضظلوفىاتاصل،ودعاةاتغرب،دعاةبينالنليدالمراعظل

اماموالضعفوانخلفبالامزامالمعاعرينالملبنصيرعندالداخلى

كيابوالشئ،العلسللقعالصالحةابةوعابالبهرى،لهعايةاتكتلات

.(،-3صبمدلامصد.28عى؟،.9تد)زفدولوالابدليالاتجكارعلىانئجغ

ضلاللياالجاةهكفىنجةوجهلالههنيعنالاسانتغدفكلماولنلك
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ومعرفة،الكونفىماكلوحركةبل،الريةحركة!كمانىهىانمهفتنوافل،

ويخال،البودلممقو!قيقه،ارضهفى!ااتخلاتحنلهتضقماالاشان

انصفلابدلذا.!ورصلهافهرضبمقضاهاوالعملالتنلهذ.الفمبهنا

عنوانقبوابحثاترتجلنىي!عمالهالعتلنعمةعلىرروالانانثكر

اللهنةمفهومعلىتعرتانفناكنلكالأمركان!)ناالجاة،تخيمالتنهنه

وخماضط.الحلقفى

فنالهيسهعنةممىم

بهعملامراانجداسوكل..القاعدةاوالطرضةتفىالوجطالمعجمفىالة

الاصطلاخفىالةبينما(اهعىه!صفي،دلضة)ضعنهالذىفهوبعدهمنتوم

انسالىبصدقوجلوا،باطنةيقلواانيفيهمالذينللحذئنعند-اثرعى

الىهجرقهالىبثالىسلد5نذ!لالرصعنودقيقةكاملةعورةالزمنعر

الحئقيةومفا.6وتقريروافمايه!النى6لهوالتفى-الأعلىبالريخقلحقان

.(،8-،3صنررابو)سعد.بعدهاو1ابفةتيذلككانصاءوجرقهوالجلقية

فافه،خلقةفىاكهحكمقفىانهاالخلقفىانمهبة"كنعانمحمد5و!قصد

انىفالتنضه!يجدلاقانونااوحكماالوجودمذانىامرلكلصتدعزوجل

لهناعزوجلافه!االىالقوانبن"مجمرعة)فنهى،خلقهامورعبها!افطر

وصفانجاعا،وتجابنانوا!ااخلافعلى5جيعامخلوقلألههلهاواخضعالوجود

هى%خماضنجلاثطربانيةالتن

عالمنود!)نماوحدهالانانعالمنودلاالحباةصانونئؤلا،اشمولية،

المنالجلوعلى(56-هصهنمماقد!حا)كنلكالجةوفيربلكلهاالجةالمخلوتات

معظمفىنكويخهيكلملحىائتياوالنطفةمنبما!ةالجينخلقصاحللمجد

ذكريةتالجةخلاسامنتجدافكلهابخا،تكلألهراسكلأصالقخاصةالحيةالكلأنات

الزيجوت!نكونالألهئويةمعالذكريةالحيةانمماجضدالاخعابوبحدثواثوية

والزواحف،،والضفادعالأصاكفىذلك!د،مجملحىتمريجايخموفالجن
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طريقةفىاتبهومذا.والفولوابلةالطماطمئلالزهريئالباقاتفىوكنلك

رسانجة.إلهةتأنهاعلىيدل)نمالكاتاتهنهنكومن

اطجةوحداتمناناءلونكلهاالجةالمخلوقاتتكونوهىاخرىونة

انواة،فىمحجمع9يمةورعيةطهمةعلىلمحنرىخيةكلخله،فهاكلفدعى

نف،انوعفىجيلالىجلمنوالنكاثرباتزاوجوتقلها،للخلوقعفاتودل

فئاءالحيةمنهوسط،الجويةالعمباتمعظمنبهيخمنجوط!زمبالنواةوجبما

جلارابلازصالفاءالىيفات،الانانوخلاياالجوايخةالحلةحالةفىبلازس

علىهـيلاالانلكوط.(*!7ء"!0"هكلأ!"ها92)اتيخةالحيةفىخلوى

والنظرللرالقرآندعاناوتد،المخلوقاتنجكوصالحاعةالربانيةالتنئ!وية

مادكلحركة!كمالقوالقوايخنالتننكفكىالعقللاعمالواتهمبر

لهكون.

خصوعقاخلقة1مورعليافطرالقافهصمننةلكلانكعانوبرضح

اتعمد؟ضليلاواحمةفةمىالأمورمنامرماشمالىالةانبمعئ8المنرت

فلكونالاجامجا؟عناتنجتنملولاوحمهلهالمقمرةاتجةبزلدجبفكل

الفاصرنفاعلجكمالذىهوالقانوننهنا،،اتكاتةالبآاو،"هـاتونتانون

محلعهةنةوفقالاآخرضصرمعضعريخحدلاإذابعض،بعضهامعاليهيايخة

علىمنهمانحصلولاساشحدانلاف!ف!االمطلولهةبالةالعنصرانيؤانرلموما

يخملامحدةلةع!اخاصكلالوجود،نىامركلوكنلكنرب.الذىالمركب

)*ء"(منيخكونالذىالماءقىكيب!التنمنبيرمايخمانيمكنولاما،الا

آخروعنصرا!جنا!ادشابلايختيانيمكنلاوممجنهموجبنا!اد

شلا.كالببوم

تيدفننة:ظلىالههتولحيثتحولولال!مبلاالةانفيا،طثبذو!ئ

عنوانحودن!لعير.!43:أناطر(تخويلأاللهئتتجذولنتنيكلألهلهبت

علىباقيةافىنتنالوجود،هنافىصتنمنالهه:ماعلىابطيطرآنلاةما!الا

-5ء-
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الىاثتمنالحالهناعلىمترةوهىوالأرضالموات!اخلقنذحالها

.(68-66عىكمان"صد!ايخاهان

الأهدافعلىالثاتأقفىالاسلامرطدبهاكمفالقاتت!نةوشحمد

والمرونةوالكياتالأعولعلىاثت9والأطلبالووللفىوالمرونةوالغايات

الثؤنفىوالمرونةوالأخلاتيةالديةالقبمعلىاثيتوالجزشات،الفروعفى

ايومالىالأولاسهعهدمنذالاشانأن:الئاتكلالأنلةوص.!والعليةسنيو!ة

اوداخلهمنالقىهـوافعاط!عزمهوبضمفالحلودوجب،وشربيثل

يخرجعبالننبوئمرضير.يمحوثمومغوى،يخعمىخارجةمناثروساوص

جديد.ص!ا.!فحةلداوتجوب

لهوصوصانبعدضامىالقائجرةمنوفذالر،!أآلهم!تفىورايخا

آرئمةوغمئيتنلاالذىوالملكالحلدشجرةأنهاواوهمهبغرور،ودلا:ائطان

.(922:طه9(وفذئغيةقالبرلةاجاةثئمبمقؤئرئة

بلاطياناقلعنقيرعفلاأخا.يحدالذى،،ائركلالالهانبقفىوبوجد

ولافييفكرولاالنرضربلاالذىالمحذبالجرالافانيوجدكمابخا.،فنب

جن،بالحقعيااىقمهاانى،3آابققمةفىفلكرايخاوتد،بالةالةيقابل

يمةيطانالأخراىحينعلى،ني!احلامنفاعحضنه،اخا.احساحد

.(28المانذ:9(اثنانبنرلباللةاخاى،انيتائلا:بوء)يه

كماومالل،تابيل5يخهاتثل3آفرلهةصوملاسن!وتفىفراماولازت

الىنظرفاو)فا.عبومنالأرض!ايراثاقالىتراماالثريةوضل-سيان

الينوملاسنبلطينالوتتمضىفانجةاضاءجوىوجدنا.8حوتمنالكون

نلكفىكل،!ابامرمخراتو!و!وتمروشوطاروبلوجبالارضوهى

.(2"*-612ص91*3لهلىشاوى)ووضسجون

ئورون؟فيءكليبنبفاا!آؤروابيينماو!نغانذذتاناوا؟زفىةتعالق:يتول

.!99الجو:9
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لأؤلبهنبخئد؟ئغإلأشق؟نينانيهنومنوالأزننالغالثؤاتنة،نغ

.(44اء:الاص9(غفوااط!خكانإثةتيغفثمفقفون

(ثبخونفنكنجيكلواثتنروالث!رالهارالللخنزالذىونؤة

.(+:.ايألا1

ناي!نبثناةبيأنؤائةئخبذفئاثئطونجلأبنش،انحلعنتعالىوبقول

.!69:انحل9(تشكرونفؤ2لآلآذنجلثفي

بن!فاونثبكئمتبذآنرؤاميالأزفيبىوأئقنغندبرؤتفار!بالئؤاتتنزة

.(؟.:لتمان9كربم(زوجكليبنبفانالاناةالئاءبنناثةليانزباكلي

!ل"ا!نجرىكلؤاقنرالهمىوخراللليليائهاروئوببئاثنماليليالللفىببئبخ

تجطبر(يمننثبكوننائونجهبنتدغونوالذبناثئنكنة!نكنماللةذنجكئممثى

.!اناطر:39

اثجاليؤبنالؤائانمراتبختنابهتافرنجاناةالئاءبنأنزلاللةانتراتثمة

.!27ناطر:1(ئوذوقيا!بآنوائانخبذوفنلمبصخذذ

فنكيىؤكلالئارشابزالللولااثتنرتذركأننفاثغىالئئ!لا،

.1(0:(أيى!ؤن

ووفغرفغفاوالئاءبمنخذالنوالئجررائجئميخانبمؤانقنرال!شئن،

.!7-5:الرحمن9(انبزان

.!7-6ابخا:9(أؤتافاؤانجاذبمنجاذاالأزفىقغغليأننم،

،بابتالأبابارتجاطبالمملول،العلة8ارنجايفىاثات1نالىكعانوشر

ونعالىجحانهالحالقحكمةانضتفقدا!ه،يثاءانالايخفمم،لاضرورماارتباطا

!ا،يرقيعلةمعلولكلورا.يكرنواناليها،يوطىجاحاهثةكلفىلهيكونأن

.اتتعنةالقبعطىماوهنا
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هوبلله،تيةلاابلباثلأ!ايىكصتنفىاثتانموفكنعانوبضب

حممةاقهاءمعقتزامننهايخه1نعديهمةقرآنجةنموصمنوالظاهر،موقوتفات

عالمنانودانىالتناجلتهى،المهمةهنهننىنجوم،الأرضهنهفوقالانان

قولهفىذلكومصداق"الآنجرةللحيا!اتترهااخرىصعملليداابو!،

الأافىتبذذفىمبم2اتقاذرعزفىاللة،نرئنةوغد؟فخلفاللةقخبن،قلاتمالى:

التامةبومن!ن.(48-47:وكلابم9(ائتئماليانؤاجدبئهويرزواوالئواتالأزنىكر

الرنحنحياننافى!بحاشمة،!ولنقطةيمنل-الكرجالقرآنمخبرفاكما-

كله.الكونجاةفىبلفحب،

جديع!،وعفاتةم!دجمربتعلىالبيايخةالعناعرضاملمن!صلوكما

يمدناالتفاعلهنان!ف،الحلقامورعيها!افطرالى،التنبينالناعلفكنلك

تينفاكانهوذلكوشال...قيمنمناحةنكنلم،جهمب!ةفخيريةبقمرات

.الأرضحولالعاعةالأقمارهمورانفىشحكمانشلقبن

الجاذببة.تة(؟)

المركزبة.الطاردةالفوةت(2)

الن،ها-دبننفاكلنبجةالأرضحولصلار.فىسحر)نما!مناعىفالفمر

تدفعهينا،يخةبقوةالأرضمركزفحوالماعىالقرتدالأرفةفالجاذبية

فىلهاومضادةالمقدارفىللأولىماوبةبقوةالأرضمركزعنبيداالطارثةالقوة

7.صكعان\حمد)الأرضحولنابتم!ارفىالفرا!رارالمحصلةتكونالانجا.

ففهاالوقبرةعلىآثارهانكراراوصولهالهابعالة)طرادل!،الاطرك،وشق

اليهيائهفالشاملات!ققها،لحون!ولاتىالموانعوانحت،ا!ورنتوافرتكلما

افهفطراتيالننفجمغانفاكل،قمالثرو"توافرتاظمية،وط.وفقتم

واننفتشروطهانوافرتكلما-!ا-ممافنوالاعاهـةلنكرارقابلةخلقهامورعليها

شل:فلكعلى!دلماالقرآنوسصانول،
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ئجط(نغمثونبنااللةانثاكذفئم!نفركئموئئهواتمبرواؤإنةتمالى:توده

كنئولن(كائوافا؟خنافرفمونجبزضغهمةيخاةة!خفذ،(؟02عراقياول

نإآئواالذفئأئالأة!89:انمل1(تهانجلمتةبانخةنجاءننة،!97:انحلأ

دنناعلات،"هـالؤنضانون.!؟محمد:9(أتذانكنمؤثتنغركنماللةتغروا

ا!جنضمريةمنالماءلمحضرفلضاكل)نحبتطرءفةبعدالبهبانجة

الماعمةوالعواملالمناعلةالضاصرفبصنرو!تجوانرنجموالهبمروجن

الموافمنيهروهكلا"2"2+02!2*2ءوعر.

.الكونهنافىوالأحداث

انؤذفىترىزكأناتغنئةثئمنجنهةق!بذثئمشغانجافئنجياللةانترانثم،تعا!:يئول

غنو!رنةثاةننييردنجغبثبنيناجماليبنالئاءبمنوئزذنججهمجن!ف

لم.43لهور:9(؟لأنفاليقثبنرل!مانكاذئاةئن

توافرتكلماالله،ننالقمرةفايهاالىتمضىالحلقفىافىفتنوهكنا

الرحضلهط)ن.("-76عى)نمطن!يقهامونيحولمافمكنولمشروطها

اللهو!بق9الكونمايزنحرالقللحقاكىبانةمذكوراضاد!يلاشهعلى

انبنمني(وهمموتاة:تعالىي!ول8المعجزالحي!فةهنهمنطرفايبنى!لا!العطم

تحكم!قالتن!الوعمتمارن!ركناومن،!85الاصاء:1(ثبحلأالأ

التن.هكصكر)نكاتعنىالبكنلكوندركالهه،مخلوتات

زوءكدونعالى،جحاتلههوالباتالحربمها!الغا!الانانينطغولكى

علىتبةاتى،التنض!بلكفاللازمةوالافطاهكبالكفاياتوجلعز!ا

معه،وانماملرموؤوفك1لعالم،هلالفهمالطر!ق1مامهوننغالأمافة،هد1داء

يخما،اه!فمب1-ارمعرنةالىننوعلضدالوجوىلهناالمفمرةالقببة1ماو

ىامخلوناتمنكرأنرىبلاشالثهدلهوكعدانالآنحر،بمفهااصازعياشضي

افىخلقلمانا.تاطا.ماوكلرأ6!كمهاانىالطواهرمنكرراونرىمحزوجل،

تلكانيعىلاهلالكن..الجوابالىفدىانهـونالحلانق؟هلهعزوجل
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بل،!؟9؟:عراناول(ئخانلثنجافيفتاخنقتنا!نائج..اعخلفتتدالحلاش

.!94الضر:أ(يتنلىثىءنجنقاةئملائا،بمقهمارضدشىءكل

التىالةعلناوصاءف!ركهالماماكركناهاصاءحكمةاراءاسولكل

فىضميرنا)دضاالتنض!بخفاءوكلجعانعلمهالمامالأمرهنالهايخضع

سنا!احةنلالو!فىالفمورالىاخرىاحبانابرجعوندالقهنهعنابحث

لمالقالأمرافىماتالمبكروماتمنوكرالنرى،الاشماعفلكوشابدنجا،

تعمقائمفلكعلىطعدتالتىوالأدواتالأجهزةتطويربعدالاضاضهانعرت

لهويةناكناوعلاججاتا،فىنهاوا!دناالأضياءمنهبهاتعملالقالقفى

الذىافهخليفةفهوالجاةمذ.فىللاهمانموجهاالقرآنكانولنلكقواجهاانى

نعالى:تول.ويحثوتلبريخظرانعيهجمرفموالأرفبى،ال!واتفىمالهنجر

ئانكموشرةلم،301ابترة9(خيتةالأرنيبينجامجل،نيبننجكةرلهلثثاذوةذة

،931:الجاهسيةأ(ننتكرونلآلأتيتؤبمذنلثبىانتةنجبطا!ازفينجىوناالئؤاتفي

.(01(أيون!:(ؤالأافيالئواتفيناذاانعزوائلية

علىعصةعرثانجة،ستنوفقالجاةمرةقضكيفيخظرانالانانفعلى

وفهمواعرنوهاصابخر،قيمناتجرعنتمعةوعر،الرىالاهراك

للخمعاتنىافىصتننهنامااتاعلىسللايومنحان(8،-82ص)كعانطيها

كانتدانالطقة،العلوميادينفىتطيساشداداومكملةاخرىعور

،الكونفىفوضفاكفبىضىءاىاوجوابةأونجلأسبةلهناكبزيايخة،اوكببنبة

وبقةتانمةستن)نها،الحضارىالافطلاقفاحيةونى8لهالعلسابخاءناحيةمن

فعنسافصرأوهنسةففهالرطلةعاحبعلىالتنهقأفطقتوقدفاتجة،

وقيهزموا،"احد،فزوةفىانجاحلافكمالالمطلومةالأجاب9شاذفىقمروا

ولامحاباةفلا،(؟28:عمراناول(تيةنر91بننلثننه!يةالرسالةلم!احب

انننهل.(52-19ص؟992)س!دلهزالىعلها!قهنهطينمنلأمةانا.

انجاحوتوايخنصقعلىلتعرفالعملنيوالاخلاعى8الجهدينلمجشانيد

؟والروح
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36!ءاق"6"هع!3لأال!لميةالنظرلةرابعا،

الأنجرة،6ءخطووحمادالعلمىللمفجالفاضانوسجآلعلبةانظرتعد

ثداتىنهى؟العلميةانظريةنىلحومالمجدالعلمىانهجإيهيهدفمانكل

واحد،()مرابطملمجاقفىوالقوانننوالفروضوالمفهوماتالعليةالوتانع

المنهجفاماتتحقينفىوالقوافينوالنروضوالمفهوماتالوقانعكلموريقمروبها

القالطريقةكفاءةعلىحكمهو)نماالمنهجكفاءةمحلىالحكمانكما،العلى

!20.عرنمرر.)علاحالعلممنالحاصةمكاتهاللنظريئانعر،انظر!)أطت

الملاش!الجالمنلوناالنظربةتعدكنلك(36صسرماصبرى،9اصوزكىكاطم

لاوابةيمافاتعلىننطوىف!نها1نعالوعنساافهافرفم،،"عأ"ء78ءح3"ءناحأ

فاكفيى؟9لواتععلى)ضاطهابحاولالذىابحثيخالتاجللئاهمفتخضع

ومخعانظرياتكعمدبل،ميةظاهرةبصلديخهافملتدبيناواتفظر!ة

الواتع.علىانطاتاتالكرب!رنحونابمةبخطى

ناطحةوشاءحقيركرخهع،اين،نظرفىيخهلاتجليلةنظروصافة

فيرىبمر.مدىوتجعجلايخلقرجلشبابحالكربهىبلتبدلاصاب

اترةابفاعلهنضلجميمةمالكيمرنخذارقاعه،زادكلماجدبذاناتأ

نانظروهكنا،الجلضحسىلملورؤبخاعيهيمنركانمماالجل!حنى

علىتنطوىالعليةةم!ظنا)ن،الجميمةانظريئمنجزم!ابقاعبينضلقدالقديمة

لياسعماوتكفوتزنهاالابفةالمعارفضمرسوالعوممتقمبرمنفى
تفذفالقمعخه،شتراوئكفانيخغىطنحوابحثقيجهوتقومثنر!،

بلالفكر،ئحرتواسواترعاتبومفهالاانظرباتطرلهقعن؟لعلمنلبالى

)علاحوالا!ا.بالمفىلسا.مزرهمةنظرى،الفكرنجاءنكلجومرقيبالهيءبوعنها

.(02ه-02،صنمو.

المويخةاموناتتفاكلمننتييممياضبمركبآلعلمبانظرئهيمكن)فه

خمائصظ!كونواحذبوضةفىوقاثقومفايموقوانينبادىءمنللعلم
مجفرله!ااتجربالحقاشان،الن5يخيرنكما،(4؟ص؟982قضن)حن.جليلة
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القالعامةءابدىالىمدلمانهطالماانظرىلباحثبالنةالفععديمةطل

تائمةعامةقوانبنلديهتونرتلوحقايدينمقد!طللاقناجه،قاعدةيخخن!ا

البهانوعلهانىالمنفروةباتنجنجابفعلانبظعلمإذ،(نجرةمنئنةبن!لها

لنبهر.قاعمهيخخنهانيظيعلذىالعا!المبداأما!يخكفحقالتجريةابحهة

.(6عى؟986ابتنئ)برتالظرلهةالىيمل!نىالاقاطى

مفمكلاوناولاولاىجمعرجلتمة8يك.د،شانلىولوىالصدهناونى

واخفق،مفمكلفحاولفصفين،كرهامفمكلمنوطلبعمىجعمنحزمة

ضدماالعلمةفالمعلوماتبهولة،حدهعلىعصاكلوكرالحزمةالأبفكثم

؟982فشون)حنالعمىحزمةنهف!مانظريةعورةفىبعضهامعتجمع

.("؟عى

لافادتة،كرتكونض!مااهيةكلرونكون!هأ،ءأورء،باتنيانظريةونمح

اتئجكلثملولافامضةاوصمة!*ها!!!اأه"5الخبراتاواتبئاتكانت

يمكنعنعابالظريةالقةوققل.علبةنظريةاماعلىإلهاالنظري!كنلاعدنذ

لاالقالظر؟تانجنفىاتبز،علىق!رقامنالجوانببعضققيداودحض

صاتيلىيخماخعرضلنلك.عليةفظرياتاقيرهايمكنلاالتبى،يمكها

العلية.انظرية

العقيةالمفاهيمفبهالا8أأ(!ء،3"هكوحدالجراتصبمراكمفبهاينسجان-؟

أهيةكثرانظرقيكانتكلماوالؤحدالدمجعميةزادتفكلما!قيعهاتمانى

سهله!.كل+لا*وا!الة

منكيركمجعحيثالابقةالتوحدعليةمنوتتي5لأأ!أ)"+أابخط-2

الظامرةضربطةعلاتاتفىوا!ائقوالمفاهمابمىء

عنستيقدبمااقيعلىتاهمؤقكونانبمفى:أع!5"ءأانطريئقبودقة3

ذاتتكونض!نذ،ميةثروطتوافرعدقمحم*علو"،*اقجرباتيراتبعض

عاية.دتة

اقيراتعلها!رىانبمفى"!،كع!+:كث!للاخار()القاببةالاخنا!!-(

اتجريمة.اثروطمنوا!مدىفىمخنلفةبطرقتكررة
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فترانظربةمنلأجزاءونجددحض!تندفلى*الاتجارمحمباتوخلال-5

حأ*14أ"8"ه!ممآها!ثكدففاعدمنىفبلااوكبرأ6لهلتؤاتشجةح(!(لا"ح*

دتة!روكانت،بطةالنظريئكانتكلما،"*حال!،ح!!مأح(أ"هأ"أورحاأ(ال

انثديمكااتبئعلىقمؤآلظرنىبننعرندالذىالتةوضصنؤها،نى

.(!،7أ!ك.)!هحانجر!ةاوباللاحظةنه

-02،صقمو.علاح،36عرلهممرطنىعرى.9،عيوزكىكاطم)،الجراءوبخق

بالخيرات)مدالحناالنظريةوظانفأهممنانعلىايدانفى(4؟عىفشرنحنة205

ومن،العلمةالمعرفةتاجفهىولذانجا،المحيطةوالأحداثالظوامرمنللمديد

تكونتدالىوالظواهربالأحما:التبزعلىانظرلهةتدرةزارتكلما.االمعروت

الخمعمنقبىلالاتكلمامفا،بمرةمجموعةوتيرقي،صتمعرولةعر

تلعبسانغابالعلس،ابحثتوجبفىهامبموركنلكانظريةوتوم،العلمى

يخدمافالباالجدالعلمىفابحثالعلبين،لباحثنالمرفدالمليلثورانظرية

معية.نظريةعلى

)يتمجرتعورةنىالظريئضاغساة!اعانهفتون،آحنوبذكر

يعضفيهاالوارتالأفكارثهالىالنظرياتواضىبعضيلجاولنا(محوت

المحوتالأئا.هنهعلىيطلقوقدالظريةفهمتهلبغرفيالمحوتالأفياء

مجردمولمااضافةمالوتعرهومامعكنلكوننخع،7احلهونموفيلفظ

يقولكماالنالبفىالظريةوتمر)اناظرة(او!"اة08لاالعميةمنهوش

الحىتالكافنجاةمورةثهجاةبلورة-مىول2

وابابحلألهمباخنمجموعةاوباحثفيهاولقومايلاد(تي)ماالأودالمرحلة-

محدد.هدتلهميكونانهـون6ممشاهد

نججمغابحتفربقاواب:فهابفومحت)المبلاو(فهىاننجةالمرحلةاما-

نظربة.عورةفىالأفكاراوالمناهداتاوابحوثتلأجمنالعليد

اللراساتمنبالعديدوشميزالاتماداو)انمو(فهىاثثةالمرحلةاما-

انظريئ.عمقطيمناتحفقابحنونفيهايحاولالىواناثاتوالأبحا:
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قبلصالنظسعنالخلىفيهاوتجم)الاضحلال(،الرابعةالمرحلةاط-

وذلكالعلماءمنالعديدمنمقولةتعدلمانهااقيرعليالعلميةالأوطط

انية:للأجاب

انعقبفىانظرية-و)فراطمعهاشفقلاالعلبةا!انقمنكير)خاف

)حنفهمهابهلللظوامرقفبراتضعالجديدةانظريةأنحينفى.ىفو!غلاو

عنماوذلكنقطلهانمذبلكلهاالنظرعنفتخلىلاوتد(،2ص،982قنون

حا.معارضالقا!انقبعضنكف

خلاصة

والفوافبنءوابدىوالمفاهمالحعانقمنالعديدمن!معاسعئنانظربوهكنا

يمزىخم!افصذاتجديهمةبعلاتاتجميدأكلأمكونةبعضهامعقشاكلالتي

بوقوعواتوعملهاجالفىضعانىالظوامرمنبمرعمدضبرالىفدف

سدعمقدبومكلككفالقالحقافقظلوفى.محمعةظروتفىيمنةحواد:

قكونوقدواتبؤ.النبرعليقلرتهاوفىنجهاالقةدا!زقطالامقبىلةوقظلانظرمة

قهمرمافىالقةققلالقان!ةالنظريةمعمفقةمجرالجديمةالعليةالحقانقهنه

عرما.عنبخااوتعديلأنباانظريعادومانلى!ظواهر،ضيرفىودقفا

لهكرل!و!قرآن!ليثسه!اييقنظرلذنشة

وفاروىالزنمه!بسبد،52-5؟صمار!ن)فيالعلمبهجاءماعلىخعرفبدابئ

(2صهد.دطبن،؟*-؟عرهرتصجرء،،72-،62صبوكاىص!س!26،؟6عيباز

مغئم،وكواكبونجوموارضمماوات:الكونتاةحولونظرياتحقانقمن

الموفوع:هذافىكيةخاثقمنله!رآنبجاءبمافلك

حموتبمعق،انفصلتنم!بممنواحمةكلةكانتانجبةللجموعات(؟)

+!ه7أ88آأجزاءالياتمالهائمهورافها!ساهالغاف!ةللماتوانكماضتكلأف

الفاعرثابهالدراطتواوضحتالكومبوباقىلهثىنها8آول"د!كه

مراكزفىالتيةالفاعرتركزتوقدوالقروالمرلهخالأرضلصخوراموفة

المركز.عنالجعيةالفاعرواتجعمتالكواكب
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نهتكونترربما،ودخانه9تهوفازاتكلةأجزاد.فكونتضخمياضجار(2)

وطرمقةالأؤلىالدبمعنالعلمسطاتانفلكوخلاعةانمة!أللجمو!

بلألهليمحلا،مجراتفىمخممةلمحومصللأحصرلاكبةإلىانتمه

العوالم.بنعمدالقانلالمفهومشرعبةفىنك

اننقول"!ا،أك34أ،!ح2يخجز"النريدفلنظربتتوجدالأرضئاةوفى(3)

الحاية.القاراتمكونةاجزارهااننصلتكأواحلةكلةكانتالتارات

يننرانجبةوالمجموعاتللبراتنكونرلعملةنانولهةتجاتنوجد(4)

!اطة!اح(*ح،8،ابخية"2،االمظلمةلهبومشلالكويخةالانوشانجوم

لوجودبراقة!ماعاعلىتوعفقدبانها،ماهـلين5ذكروكما،(4*احكه

وقدانعكى،الأزرقضوعاخلالصترىالدفيةاللامعةانجومبعض

الضعف.ضديدةكافةفاتخلمة!مانهاعلىجقكماتوعف

بلسايةالأحداثويتوالأرضالمواتخلقصاحلن!ينداخليوجد(5)

المعطاتمعنصطدملاانهاوجدوتد،للأحداثالعلمنظرةهىتلك.توافسة

الظرباتمعالكبة9نهو)ثارالفرآنلمعطاتانفاقاالجراءوجدففد،القرآنجة

الاحقانقنكونكىبعذترقولمةنظرمجردانهارفملإآلكونالمفرة

ان-القوليصكتاولا-نقولولاالقرآيخةلمالمعطاتبهت.اجماقوافقا!ا

ضصيةحغقة)ناراتاوحقانقالقرآنفىطكلبلنجظرلاتجاءقدالقرآن

للعقلترككى،الإنبصعهنحنا!بفكماكلةوعامةالموافبعضفى

يمكنهحقونجظر،ويمروتجلبروبتامليكفمهايخطلقماحةلهرى

له.وطاعةثعبات:وجهكملعليالحلافة!ق

بمعطاتضطعأنومونللظاهرةضرةكانتطالماتجولةقظلفالظريئ

يخهايخيرجديلأةمعلوماتلظهرروذلكتتر،لاقدانظريةبانالعلممعالقرآن

العلية9شار!قحبلهافهناونجطورونجحبنفإبنة،القرآنمعطاتقظلفاومن

ىاوعلى(9:الحجأ(نحاطوننةدةناال!بهرترئانحنإئاة:تعالىتالواللغوية

ومعطياتالعلممعطاتين-المولففظروجةمن-9!اقئمةيوجدفلأءحال

معطهاثضلكفيلى:نجماالجراءيوضححيثالأمرهذافىالكليةالفرآن
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عبةوحننىحب)ضور:3!كلاالمر،نمعطماتمحالطب!ةالملم

!،72صبركاى،26-2صهلهازولاروقلهزنم!شعشيد.52-ء،عرماروننجلي.؟099

.(7.صزطةاووا!،71عىلتخب

لكليالأصاجةالعمبةبموتالقللظواهرمركبةخلامجةالقرآنضعجثص
فقفافنارتقاكاننماوالأزتالئواتأنكقرواالذفىكلنم،أو:تعالىيقولالكون

ا؟؟آيةصرة.اضلتبرنى(03:الأنجاء9؟ئ!نجود!أنلاشونءجنيكل.انناءبنو!تا

اتافاتافئفاأوطؤعاا!ناوللأزفينفافقالذتانومجىالئا؟انياموئ،ثئم

قفبن(.

طناليذلاضلرذا!لأيذالمق

،"دخانبكلمةالقرآنعناقيجزفياتذاتفازبةكلةوجودالىالاخارة(1)

تلاكلةوطنلةملهجيماتمنوفير.وفارابخرةمنكنلكوشكون

يرةلحرب

فحها3ة!حنماىرتقاكانتالكلةانالىالآهماتثيرجثالقق،ع!ية()ب

وثيرنعدلة،عوالمالىو!ولت6سصال،ولحاممنتماوفلثفصلهااىانمه

اثغانبن(.رفيبلهانخنذة:تعالىتولهنلك)د

الذىفؤة(29:ابترة9صرةفىالعوالمتعلد)دكنلكالترآيةالاشارات)ج!

يكليوفوسواتمغفؤافن4الئاالياثوئثئمنجبغاالأزفيبىئانكبمخنق

خثقنجيترئئاطاظممواتمغخنقالذى،(3:الملكأسورة(غيمئىء

مغخنزالذىاللةة!21:الطلاق9-رةفىوكنلك(نتاؤتبنالزفمن

لخفن(.الأزفيوبنصموات

منابخجوميبنمإاووريممنليالأرف!الماءبينطالىالقرآيخةالاثارات)د(

تختوفانجهماوفاالأزفينجيوماالئواتفيفانةةتما!:يقولرري!،

أئا،(مةفييفناوناوالأزفيالئؤاتخنزالذىة!6:طه9(1فرئ

.!95:نتافىأ
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جثببنماتروالدببموالأرضلهمويىخلقصاكلنلانيالى)ئارة)مأ

ونا2اثاشهفينجنهفناوناوالأزنيالئؤاتفلااوتتدة:تعالى*اتولنىلمجد

الأافىفنزبالذىتكئررنآبكئمتلةتماد:وتجرل،138:ق9(لر*بنما

نؤتجابنرواببىبقونجنلبمفطنبنرثذللثأنداذانةوتبخفوزفىمننجي

الثاءازاشوفىثئمبمبثببنألأ؟مواةأوننةفيأقئامانجياونذرنجاو،رك

مختتفاننبمطاببنأعاظتانمرتااوطؤغاا!تاوبلأرفبىفاقاذذتانوفي

وقطابنغابمحالذظالثاءو!ئاأثرفاشنابمئمليبىوأوفئكؤخمنسمواتيى

،.(؟2-9آيةضلت9(الضماثنزفىتتدكلذللث

خلققراتنكونانشيرات،منتحملفيمانحكلافهابحدالأباتوص

الأحداثقيةضورفىشىءنلاالأرفى،خلقلقراتتاماصاجةلهموات

بومأنالافيرفىالأخذء.ابامفةفىكلهلهكونخلقالىيخ!لها،المذكورة

محنفلكصطرفاالحديثالملماوضحكما،الأرضيرفاعنبخلفرلهكعند

شةكانبرنجكعذفىفانانذ!47:الحج9صرةفىقطلىشولالغضاء.فىلهزص

بياكه!فيئئمالأزفيإنىالئاءبنالأصئذثرة(ه:الجدة9وفى،(شدوننئا

تغئية:تعالىه!اشول!4:المعارج9صرةوقى،تغذونمة.فئاأن!مقدارةكانئ2كل

.القرآننىنصنالزمن،(مةأثفخ!بنمتدارةكانفىبمفيإثهوالزوخاثملامكة

فىيوجدلامماالحميثالعلموسطيات،لكرجالقرآنممطاتينأنفاقالمجدوهكنا

نةلةتاالايخرنرتانخنائا،نائلأ:بضظةتكفل!اانفلكآخرصاوىكاباى

.(نغافون
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رل!ف!لئماث!

العل!وعملياقالعلىالمن!

الفصلى(لهعنو!

تهوعمليالهل!اثههعاثهظودالنربا.،أولا.

ببكوقكايفة.

وافلطدبقة.

تل*لنوستيوار!لقة+
العلميةخلطرلقةو.كونانت

لهكامليةواالأسال!يةلعل!اعمليذ+

ب!لامهصيلتأنعو(العل!وعمليذلعلصاثه!ا."نيافى.

مقلمة.

لملىاللمنه!القرآنيةالأمس!.

الاسلامهواث!اب!نلااثههعييقلتشابهاعلاقة.

إبطرب!لالهى(العلىاثهه!)

الشاهىمالأططربقة.

المسلميقعلماءعنلىاثه!وخطواقمراحل+
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الن!لما!لا!ط

لهاوعمليذلعلىااثى

نأالفا،فىمؤك!اوعملبا"العلمطريقةنوفغمحاولةانيةالمنحاتفى

مهمانمفوناضرتنجنلك،ويحثينكريمفالزبعلمواالذينهمالملين

زي!الاالىالعلسالمفجيخبىاانمرارأحاولواالدينالحات!ونالجاحلونوأغر

انلىالعرضوفى.،لبتجوارتآجونو،لف!و،و،بيكونآفريخراشالمن

وانىالارومعلساهضدالأصيةالمورةيلهاثمالنرب،علماءبهجاهلماعورة

العلمىانهجتفوقياالحالةبمور"العلعىانهجالغربءا!لعنهانخ

علماهحاولوالذى"ا!ادبفىالفرلهىالمفجعلى-الملمونابدمحهالذى-الارومى

الحلبت:عمرنانىانكمالهالزب

طلهوعمليذثه!اثهظودلاشىولا"أ

بطدملىعدى.؟53-؟23عربم!م!مرمرما،؟960دبوى)جردالكيروقائارلقد

فريخىانالى(3،؟-3؟6عىابخدىسصد.53-3.عىصصجص.،+-،؟؟عي

قاريخفىومات-حاصةمرحلةعنمبر(؟626-،ء60)أعم"853!ة!يمكون

النكيرعلىطراتضدنحابصفةى!ر!الاوالمفجعاتبمفةالمنطقىالشبر

فىافيالانقراءنالحدنبن.ضد،هامةطوراتعصر.-فذ-لعلمى العلومهلهفىلا!بحتمعبةمراحلاو!واتلهالطيعبةالملوم

يمرصا.،لقللظواهردققلشيرالأمرنهانىليى

الأرص،القاص-ابخلىيخيةابنفلكفىوجفهيكونلاء!!هاجملغد

جعلهماوهناالمنطتى،الفكربهاهممالتىالمطلقةالم!ورقيورفغىعنياهجوما

بالواتع!الهاعنقكفالقفالموضوعات،،ر!بموملاحظاالطعةالىيتجه

منن!نهاعن؟ولاعلىتحبلاالقالأفكاراماالعلس،بابحثجميرةقبرس

الأرصالقاسفطقمنموضه!يمة!بيكونقدئم.الميافيزيمةالألكارتل
منيتالففهوالمظتى،كوذجاللشبهرافترالدىانطقهنامجوبعنيكف

الجة،وكنلك،الجرةبعالمتصلةوقاهلهععنتبرلاوالمقدماتوتيجة،ضممن
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ماكل!)نما،المضمونناحبةسكنبهاأوالمقساتبصمقالمنطقهذاتجملاكنلك

بمكالاكنلك،المقدماتمنالتبجةعلىللاندولالصوثةح!ملابهبنم

يرلهطالذىالأوروالحدطريقعنعجحا؟نتقالااننجالىالمقعماتمنالافشال

نايملحلااتفكيرمنانمطهناان"هح*!وجدفقد.والأصفرا!برالحدين

تطوىالقياصمقدماتلأن،ةع!طلاقوافينعن!كئففىللعلماءفطلقابكون

نجدكذلكيكونبرنغهماوهنانقداوتمجصبلونضليوثانعةعاسةافكارعلى

ناحينعلىتبل،منالمقمماتمختلمجميدأئاققررلاالقاستيجةان

جديد.شىهعنقيجةقكف1نيقضلهعلم

!كلاستقراافىطرلقلابب!ق

بعالمطىعدى.؟979مب!دعامرطمر،،960!بوى)جرنايداننىالجرا.عرضلقد

القدوجوانببيكونلطريقة(؟990ابخدىصمىسصد.(9!2موصب،؟9"

سلى:كمالهماالموجهة

والجانب-تاتخلصبنغىالذى-البىالجافب،آيكونة!رطثكل-ا

الجديدالأورجانومكابهوضحهاوالىالاشراءفىالجميمةنظربوهوالايبا!

.(!8ةل؟ال"=)الأهـاةالجمبدانطقبمعئ*ه!ل""م!ء!ص

فلاوا!االأوهليونظردةطسلبى!ان!أولأ،

اوهامهنييخلصابخرىالمقليهسهاانجبالقالأصناميكونحددلقد

المنجاطصعلىالفانمةالعلمنظرقيالىالوعولبمكهحىنجهنرجتالى

:!ألفيمااوجزهاالأوهاموهلهالتج!س،9ضالاحر

"،4كاه**ء+جمكاطقبيلةنومل.ا

صعةفىثريةطتبحكمالاهمانيخهايقعالىالأومامباخغاروتعنى

الحالاتالىالاتفاتهـونا!الاتبعضوتمميمالأحكامالىالوفوب

الواتعفىمانداطالىقفترالنى6شاقصورالطيةعلىنفرضوانلها،المعارفة

.س!جنا
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"لاء،،3،ء"ءهـح7ءهفلوهام2

القونقايدوعالحلأوتعيمهيةفردفلكلللأفرادالحاصانكوينمنونلاص

فىتؤثرو!نلكالعواسل،هنهباخلاتلآخرفردمنتخلففهىو،ندعيلأئا

ابحث.9ناهنتبهاانجبالقالموضوعةنظرتا

"،،015!ه،4ءهـ*34ء،المونزهام2

الأفكار،ونقلالفاهمفىاللغةاستعمالمنماالقبالأخطاهانعلقةوهى

تدالواحدناللنظالعلمنىاللغةإتعمالاخطاءمنيحنرناسكونن!نولهنا

فحمدانيخنىلذلكفامضهوطالعاشبينمنيكونوقد،معنىنيكلريحمل

الحطا.فىنفعلاحىدنقا!ديماومعايهااطناظ

،)4طه*،ط!!م،6ءحم!لل!مل!

واقاققديمةفلفاتمهمقاعتاءتجةالافانفيهايقعكالأوها!وهى

ضدئكلالأوها!وهنهالحطا.فىللوتوعيمرفاممانمجصأونقدكونآراما

ومنلهعلوم،!يدطرلهقفىعقةثكلكمانس،عقول!بهلعانقكر،يكون8

وهناضدا،الواجةالغرور!ةالاخاطاتكلالرىالن!نيخذانجبثم

الجانبفىبيكونيصفكامحمعهنحطواتفىالطيةضرفىيخرانيعى

.ذي!جلا9يةالا!رنم!يخهيئل1لذىالاجاى

الاي!!ىفيا،

بافخداملجائعكااوللأثا.نوعةالصفاتعنالكفلامكانيةسكونأثار

انبربمرحلةنلىوهىجداولاو9نمتوهبةعلىوعفهاانىنيةالطرقاحد

يجريهاانجبوانى(!ن*ال"،أ")صيمئانئميهاانىالعطيةاتجارباو

لهعايم:

،هـ"ءأه4!ح"6ءالضورفمة.\

الظاهر،يخهاقوجدالقأ(أكلأهء7ح،"13دطيحالموجبةالحالاتتججلنجهاوبقوم
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حالةوضرينجعةالحفورقلأتفىفوفعالحرارةظاهرة!*ءيمةلهرصوقد

الخ....والاحنكاكالجةوالأجامولمواعقاثمىكاثعة،الحرارةيخهاتوجد

،+ه"ءا!محره*6ءالفيل!خمة2

وعرينجعيمكونرعدوفد،الظاهرةفبهمانخضالقالحالاتنجهاوشميى

وقغبالأشعةقخضحيتانمىالحراؤككوفعورةفياقيباخرىحالة

الحرارة

،+،"ا،3،يمه!عالتدربمقمة2

جلفىولبلهاالملروتللظامرةالمناوقةاللرجاتلاءح*!فهاوبجل
وانخفضةالمرتفعةالمرجاتيخهايكونوضارنللظامرة،للخلفةمجالأحوالشامل

.الحرارةونقصانن؟زلنالأوارين)حدىتغضدذلك،ة!عوالحرارةفى

"ق!ببطرلقةنفد

!!"او،عيبان5اصاهاالىواثهلاتا!انقجميعنىبيكونطرضة)ند

قمداوتمجصلونواتجاربوالملاحظاتللظواهرتكدياالاهيط*ال"،أ"،

فلم؟نحبباتجربمدعمةللكياتوصيةعميةجهوئةفاضرت!افا،

ضلهواناهماتالحقاسنكدبمىفبهـردالعلس،اتعميممكلة)نارالىيكلرق

القوايخن.الىبالوعولفي

افاليط!)تررىالفروفيانفاعتبرالملمىالفرضبيكونرفضلقد-ب

منالنروضن)هيتولحثائحيةنعلمنعملنظر.وجهةمننهىوأخطاء،

لاماالىالأراءخلقفىنرانبمكنمحلولحةعبرتؤوالمخيلةدلخبلةفعل

نهايئ".

وهىالعلسابحثمراحلمنمرحلةامم6لهمىتدسكونيكونوهكنا-ب

وربماةوالنجرالملاطةمرحلىمنكل)بهاتتهىالقالنروضعافةصحلة

ينبريةتمصهالمآراءتجولنىيئميدحنر.مننقيللنروض؟ثديدانكاؤ

الرساضوالاقدولفةالرباتموراتالىسيهونكللكيفطنلم-د

الاشر!ى.المن!ج!انجزودانبمكنجمةكاكويت
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لا!منفراهتوا

(("ء3*+ء3!"*!ل+*ء"ء78األ+ىلي!بلاالمنطق)لغليلى

المقلىالجافبخعوتعنمؤلفا"منموضوعمنكنرفىوبفلنيكف

جعدساوهناالوتلأح،ننيرد!دجبمعدأفصط)ناالنرضاتجكارفىانثل

الاسكراءانوشلاعلنوقدالنير،طامرمنجهميدامظهرأالاشراءفىيرى

هناضورما،طريقعنالوقانعصمجموعةينالربطمنطرضهاعننتمكنع!ية

الظواهر.لاالضلبهيزوهنا!صور

كلفىلأن،أك!4(مملأ*5الفرضهوالعقلبهيزودناالذىالغوروهذ

عهاتكفلاما،فكرةلمضالرىالمقلشدخل،بهنقوماتدساصكرا.

جرماخفةعنوالكنفالظواهرقغننمحالنىهىمفكروهقالظوامر

اتىالفروضلهقالنيرقعر.عن!كفالعقلن!فولذابالواتع،العقلفينحم

منالواتعمعتويةطهرفمومنالحارجة،الوتانعلشيرالعابماولهاحثيفكا

وانجرب،للواقعالفرضخضوعبمفىالنير،بصمدوهوالمقلواتيةخلال

)فافةخلالمنوحيوتاعانهعنسكنف،"ونجلراىولهق)فاالعلمىفالفرض

ط!فانفيرعلىالفرضلحوراقضر)ذالأفهالنير!ا!أح"أء"اتبئعنعر

ضصر)ضافةانحينفى،نلاحظهماصىنعرتلناتابالضرورةيفىهنان!ف

منبمزبيقوملأنالعايماولهاحثامام،لفر")ناحةيفىانفرالىاتبو

المشل.فىتررصت1لقلهظوامرعنمكف)عكانيةنشجمما،نجارب،

ها"لهدلىللفرف!ولهاوهق*ثركزعيهتهيتبيقولفل!طقولدآراوغرصة

الماهـي.المالمفىالموجولحةبالظواهروا!زا!الحارجة(لوقلأحقر-ا

للظواهروثيرالظاهرةجالفىجديدهومابكللهفرضيخس.أنسب-ب

بعد.اه!النلملهق

النامللعايميمكنالقالمبهلهواتجارببحوثالىالنرض-ولئهمناب

بكا.
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لا98".1806)،ل04*3"ال8"7اااصصتيوال!مل

ا!و،لبهوناتدادأ،أله!ااكل8اضارالىوالمناهجالعلوممورخىممظمييل

شهجفىالأخيرةالكلمةهى*أ11محاولاتوتجرونبلمهجهفىلنقافص

الجزنياتملاحظةعلىافيالاشراءالىيدعو،مل،)ن9كأ.الاشقريكون

نلاحظالذىالكاملبالاشراءيخملاوهوالجزيخاتهنهيخرعاملقانونوالانقاء

عمرالذىالحكمنفىيكونالكلىالحكملأن،المدروتالظاهرةافرادجمغفي

واجدي!ةممرفةكبالىبؤميالذىبالاخراهيقمسناافرا!،منفردكلعلى

القفالقوايخنالناض(بالاشرا.عة!برما)وهومجهولةخانقعنالكف

القالجزيخةالحالاتعلىضقلاالاشراءسانوعهناطريقعنالهاتوعل

تاولهالمولوتبلأالقالحالاتجيعالىتجاوزهابلفحب،لاحظاها

شقهوهىالعيةقانونعلىتماساتعتدطريقةانوبلاحظ.باتبريةاوبالملاحظة

مننجبهوط1لعلةحغورفىنكمنالعيةفطية،العلىبالمفىالعيةطيةنئ

وماالع!ةقبيروفىالعلوليخابمنتجبهوماالعلةعابوفى،المعلولحفور

يكوناني!كنلامعبنمعلولعلةهوماانوفى،لل!علولتوافقتييرمنتجبه

آنحر.سلولكلأونىءكلعلة

!بحثمومنالطامرةعلةفىبالجثيرقيملضدلهفرضن!فولنا

محم*!قا!ا"سالخريىالتضقمل8وثر،النيرعلىفطولهةالفروض

الفرض)خناركييةعنقكثفطرقافاكانويىى!فرضلقبرل7!ف!ناقه،2

طابةعنالاقيرطرقكثفف!نا،للظاهرةتفيراواودكاقتراحيقعالذى

علعىيمقافون!اىتااخراحاكونهحالةمنافتىلنيرهاجاهالقللوقانعالنرض

طرئهع!وو"ءعة!9ئمتو8*أاا"مليعرتضد،اباه1كمىترالعلمكانولما

طريقةهىابمحتل!هح!!ضدالحضورقاتأنن!ررانيمكناالق6يمةالاشر

عندالاخلاتطرسةهىاصبحت!ل!هح!عنداليابوقائمةملضدالايفاق

مل.ضدالنىانغيرطريفةهىانمرجنافمةابمحتكما،له!8ع

،!6*ءا"مه،ء!8!"،الألفذطربفةل

نيه؟نفقتشركواحدظرتهناككان)ذاهبقولهالطريقةمذأول11وبحمد
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في6ضمتالذىالوجدالظرتهذان!ن،ابحثصفعللظاهرةفي،اوحانن

)س(وتكنعنهانبحثالقالظاهرةوجدنان!ذاجبهااوالظاهرةة!عبعدالحالات

النمر)نفغولف!فنا(منعى،علصهـو،)صالآيخةالحالاتفىلمحدث

.(ص)حلوثة!ع)ص(كز!ملا

،+ء!لأءا8لهوء!هة"ء"*6ءالا!ةط!يقة.لا

ولااحماممافىالظاهرةتوجدالناننالحانافركت8)ىابقولهكلوحدع!ا

الحالةفىالالابوجدواحدأظرفاعداماالظروفجمغفى،الأخرىنىتوجد

الظاهرةمعلولهوالحاتانفينخنلفالذىالوحيدالظرتهناق!فوحم!االأولى

:ثال،العلةهنهسضرورىجزهاوعيلأاو

.(ن))ص(وجوديلاحظ(نمالتعقبهاهـو(مر)ص:الأولىالحالة

.(ن)فيابتجعه)س(عاببلاحظ(مالتعقهاهـو()ص:انيخةالحالة

برى.(ن)اخنت)س(اختفجنا)ن(علةمى)س(أناخاجبمكتاولنا

فىواصعنجطاقتخعجث،"ملطرقاهمالاخلافطريقةانانطقةبعض

والفبىلوجبة.اتجريةلأبحاثوا!علوممجال

والاخمط!الاتفانببق!معيقةصد

8+ء،51"7،ء4ميء!!83وو+ء"هـ"4اه"ء*،*6ء

كلما)فهحثمعاوالانفاقالاخلاتطرتةعناطسهافىشنفلاوس

بممى!9)خنلاف()نفابت)س(فابتوكلما(1)قفاق()نحضرت()سحضرت

ومجابا.حضورأاووعدماوجودامعلولهامعندورالعلةان

حرنانواطتفييرنوطتنييرثهسبىال!كلزمدطرلقة"د

"طلهىههاء7*حء!6ء!ا!ه*"

اخرىظاهرة!تييرصاجه8مانحوعلىظاهرةشيرتكلمابلاءو!تذث

اومعلو!ا،اواثفية!ظاهرةة!عتكونالأولىالظاهرةانفتررف!ناالطريمة،بنفى

للخلفانبيراعطحباذاانهمناومعى،العيةوجو.نيمابوجهبطترقي

اناتاجنك!يفانحرى،ظاهزنىكاهسلةنجيراتالظوامرمنظاهرةفيالمرجات
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-:نلىيلنحوعلىرمزبضهالتيبرنك!بوعيه،علاقةعنهمبرانماا+ترانذلك

فىفبروفبعه(3س،2ص،\)سالى(نم)صالظاهرفى)ص(العنمرنبراذا

توجدانهفقولف!ننا(3عي،2عى،\)صالى(نم)عىالظاهرةفي)ص(العنمر

عرالطريقةهذالىاناطقةوسنظر.(ص)ص،الفمرينينارنجاطةعيةعلاتة

طابصاادالاخلافوطريخةاهبفانرجعاو،الاطلاقعلى"مل،طرقاهمانها

فالعلومكمة،بطريقةالظوامريمنالاخرانعنتمبر)الاقران(لأنهاالملمى،

فىأىكمية!غفىالظوامرينالعلاتاتعنانبيرادسجهانقسةاتجرية

الذى!الأهعبويلتافوفىكماآخرقبربدلالةفيرتيةعنلنانكئفسادلات

الحرارةفبوتمعوحجمهالغازضغطببنالعلاقةمحدد

!كا+،*4!ه،ع،ء5ء*ة،*"البواتيطريقةهـ.

عللجمغلمحعيدامكنفركننحابخنلديخاكانت)ذ:يلالىكماكل،5و!حدع!ا

الحالةسلوماتلجمغعللهىيلحدطةالعللوهنهواحدة،علةعداماالأولىالحالة

علةالأولىالحالةفىالمقهالعلةقكرنانالمرجحفمنواحط،معلولأعلاانيخة

نايخة:الحالةبعها،(لهـو)سالأودالحالةنال:انيخةالحالةفىاتجضالمعلول

مااننتيف!تاجأو)ععلة(ل)هـوانمعرنةبالاسفراءوجق!جو)عىع

.(ص)المعلولانايخةالحالةمنتجقىطعلةهو)س(الأولىالحالةمنقبقى

أيم"اانقلمن!

يقى،مامنابهفلىقدطتىلهنقع!مقوكله

مهجولهينالقانونعنالكففى"مل،مفجبينيمراخلاتيوجدلا-؟

اليكويخة.العلمفظر)دالأمرخقةفىترجعالحمة7أاانطرقيكوق،

وحم!اتكفىلافمالحةهى،سكونعلى!9زجديدمنكل،5جاءطن)-2

وسمكن،الراتالرلهاضيةلهكيةصورنهفىالعلسالقافونعافةالىللوعول

أله!.ااضداليهرنهاقكرر،سكون5ضدالفعفوجو.انالتول

)فنالءالطواهرحشاليضالارتجاطلنرايةلكرةعلىاضمد3يمد

خي!ناعرعلىالعل!اءحاولولعد!ماضة،!الةشبهلعلىالمصاغالعلسالقلأسن
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العلسابحث)جراهفىمحغابىاشالحطواتتعدنحطواتاو!فيانالعلس

و!غا(3"أر!.حه!!"(".8،)!سوقالعا!القانونالىاوالكفالىوالموعلة

كلهافىلاالحالات!رفىعادتةتكونقدايخاءشةمنيخالفالعلمىللنهج

وص:

مفا.افراضهوجمدبهاينعرتثكلةالرجلضادتد

بها.انصلةا!انقكليجمع-ب

للممل.اططيكونتمهديأمؤقافرضأيموغ%

خرجتالذىالفرضلصغعحتلواتاجاتالفرفيهذامنيخخرج-د

بانجربة.الاتاجاتهنهعحةعنهـ!بهف

يرنضه.اوهل!عناوالفرض!لانجربةنخرجهطعلىونجاءأ-و

طت.؟982!شنحن،؟976وزكى)كاظمايداننىالجراءمنيهراتهىوتد

الطرمقةاكابانار(97-96عىفشونعانجي،؟987له!صله!سعبرى.9852انر

منانطلاتاوذلك،العلومتلرصفىاطجاهشاشذللعغافرادلجبعالعلية

النردسكبانولابدكانلناالعلس،والجثالشيرفىونهجممرفةالعلمان

تبلاصا!خي9فاخطوح!عراالقملعل!ققيرط

بانكلة.اثعور-ا

وصاقلأ.انكئةعميد-ب

ما.اتعلتةوالمعلوطتا!ناتجمعب

سها.واتجارالممكة9لنروف!فرف!-د

ال!لبة.نلبالوط،لفروض!ترهـاقي

انكلة.لحلولهوعولب!اتويخرر

ئابهة.جمبمةسا!!نبمماتاواتالجرإنخما!

-79-
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يخدطالعليةبانهاتوعفواحمةطرضةاوواحداطوبفاكوي!

واحدةعلميةوتواعدواحدعلىمفجهو)نماوابحلأ"تبهرهمفىالعلما.جمغ

مخقمخلنةواطلببطرقابخةومجالأممنخمماتهمحبالعلماءطتها

)حم!ايخةاطيبعلىيقمدتدنلاالنرةنعالم.والخمماتالمجالاتوتلك

تدآخرجانبومن.وابحلألهراول*فىواتبنوالمطالشيرعمياتفىرمايمة

ث!بل-بالموضوعالمرنجطةالأهبباتفىوردكما-6خطوفىالعالميترلا

هما:بطريقنذلكوقيالمراصة،موضعالمكلةحل!!!يمةنجانةضزات

سرمئىبرى،57عرفقونحن.،ه.عىوزكىكافى!*5-7؟صعبلتا!ر)طمر

؟.!لع!ضال!،"،

كلمنيخ!قديكونانبعدفصنبحثامامفب!الحلولمنحليدفعنقد

الحدعروبلأىالحارجة،الرتانعصجليعةياناتعلىجصلانوملونانكلة

به.معلأكانالذىالموضوعبحتعنالعايمتوفحالةوفىفجاةالكثفى

فىوبتئلفجاة،)دراكهاوماصف)جلاءبهيضالكفىالحد!ن!فآخروبمض

وهنهالألها،اوالوحىويدةباماوتوصف،انتظاممحرعلىتلا!كالأفكار

تكفواعيةجليمةبفكرةفنزود.شىءفىيفكرلاوهوبراللمابمى!هنالأفكار

تجديدةنظرعن

)+!8ةهـ*لا!ي!دا.2

فىالحيالفاعلةالعلماءالحركضدوالألها!،الحهمسعناهميةيقللاوهو

ومكينلعلماءبامئة،ج.دببفر5زولحناوتدتعهمدة،حافات!)انوعل
ستلأثولههممتعلعة!وصاولهورد،الجالعنوانكارهمنظريه!م)نبفت

يقولالضوصهقاحدوفىخموسته،ومدىالحيالباهيةالجيمةععرففم

الجالاعمالمنعملأصاقطقمرالىطتطةقفاحةمنفيوتنانقالكان،"تلال

النطرفذاناقيء،"كانونخ!الاصطاعالكملأسةا!انقسنومناناب،

بوقا.بعالوففةعلقاعنلناقكنفقندالعنهانجحدثالقابلومومةة،لنر

مجرالعايمن!فالىالحارجفىالطيسوضعهامنتتقلفالوقلأحالماهـيالعانم
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معلوماتهفوءضبرمافىيظعلمإنوثيرأجديماثانجهايكفوفا،الحن

نالجالتيرأ.طلبالوتانعانيكفالعايمانفىيخنلالانارةووجهاتبقة،

جديماكلأذلكمنيركبئموالوافوالأحداتالنجاربتانجالواتعمنياخذ

قي.منسجودايكنلموالاتجكاربالابدامجةيمللثكلةاعيلأخلآفلاو

انممكنلاالذىالعالمنطقءمفقاكان)ناالافقليلاكلهماوالجالوالحس

فىمالوتهوكماحركهاوقوانينوعورهاالأفاءونيعنبماجهيخحرف

!فق.الجالبعكىلهواتع

6،3*ءاحءممهء!كح!!ك4اة15لهمل!عمليذ

الكفإلىللوصولثلىكطرتةالعلمىلفكزآنهججقيخمانعرضا

كانالأمرلهناواخكمالا،المراتموضعللظاهرةالمنرالعاموالتانونالعلمى

والقالعالماوابحث-بمفهاأومملها-بهايقومالقالعصياتتوضغصلابد

عفا.العليةالطريقةيخدملمنفقنلاوسفبالعلمطرلقةمعوسداخللكاكل

!،*ا!!مم*،"اء"(ا.)موو"!ةح!3*"4نىكل)يهاشارماخلالمن

(9731).*!اء3!.(9751):"*أ"ء!24"ح(!ا(9751).(5*ا!"9801).

نجلي6؟982فشونحنلوأء"ء!ا.،ء!)(19!هلا.رصع"ا!ع..اع!ا(1985).

،؟993طلمالمهدى،؟9ولحناحمد،،987(لمعركاضعرى،1199ضل

1لعلىالاشصاءبانالقوليمكا(؟99،فشونعاثر،1991صورعاين

انيخنىمجلياتكونولكى،والمعرفةالحيقةعنلهجثبانهواصعنطاقعلىيرف

و!رىلحلها،لأ*4اممح3أمحةالفروضوففرض14لأ،أ،"ع5+حا"!مالمئكلةد!!

دحةناتافلةنالانهوالكفعملةفمتاح!ما،المرنجطةالا!ماءات

العلبةوا!املأءطوكهبوجهف!نهالبحتاوبا!تاتتجومعالمواىووضرح،

الأويةالعليةالأهـبياتفىفابااليهائارماوالقميةطرقايخعفهووكنلك

حثاتطوراتيرالعصرهنافىضهاقىلاالعمياتومذ،العلمبعميات

التريةدلو*لء2لهءأ(ى!3ه!ععطيةسطيريةقوالملمعمياتاصجت

بلايها1لعلمعمياتونعرتللملماء،ا!فىلللوكانعكاس9!همهاكماالعلمبة

المفجخطواتنطيناللازعةالحاعةالعقيةوالعمياتالقمراتمنجموعة
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ع!حأوركثص"!*"!4وبقم.(\.؟ص!شن)عاثىعححئكلالملمى

وننملوتكاملى()اطصفوعنإلىعرةاللاثالعلمعمياتعارات

والانمال،"ألأ،أكث!احوانغمه"5ح27أ"،الملاحظة:الأطبالمملبات

لا5أ"8الزمحانعلاتاتواتخمام!هل!عكالق8،والقياسحه"+ال"أ!ان"،

وتبز،"ا2ح+"،لاصتدسواقاملأراوانخدام3أسح!،ولأ،هـاح*ه"5

وتكاسلأتعقداكلرمهاراتتملمسبالأولتملناالمحاراتوهف،،"أاحأكعم

حه"،!ااأ"،7،ق!"اء5انغيراتفبماوس:التكاملهةبالعملياتنعرف

ووضع3ه+آا!الاأ"!لأ*50الفروضوعاغة18(ع!!مم،أ"48!،*اياناتوتبر

.كأعم*5لو"ا!اوانجربأ"ا2"،لا!"ا"ءأ!الأا9ئةالاجراتعريمات

ندرش!وهناعم!ان!أدببذ!ددكماالهعملبذلهوبزلبعضعرضللىو!بما

طهكرطسابقةاللوم

منربماصانقنكونولهدبحواء،النردنعلمهاالمعلوماهـالىهى؟.الاحظة

وامفصولحةقكونقدكذلككيهما،اوكميةاوكيةنكونوتدناثلأ.التحيل

شظمةنكونانيجبابحثنىه!نهاالملاحظة!ققولكىمتموت،نجر

ابائرةالملا!ةعقبسمكنطباصعنجلوان،ودقيقةوموضوعةومضبىقى،

فىوابباناتوالعلوماتالأنباءوضععلىةر!نلاونعى2.!شيفه

لهحبعميةوتضنيفاالمزكةالصفاتاصاسعلىتاتاومجموعات

نل:مهارق

او!راو!ارنجنينانببزعليالقمرةونعى:*ء8!18!هأاتمعزد

يفما.فملأملاوجهمعرفةضو.فىكئراوثن

ثباوجهمعرنةعلىالنلارةوتعق:هتء!08315!هالمتارنة-ب

مح!عة.ساءمحلىنجاةتام.اهلاوالأح!ك1والأضا.ينوالاخلا!

باتخممالأثاءتنطيمأومئارنةعملهوهى:*ءهىف!د،ا*،الطس3

فاجة.تاس8واجهزواهـواتمقةقياسوحطت
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والمملوماتوالملاحظاتالجرةاخخداموفض:،*2ء،*ا*8الأندول-8

وثكل:لليهمايخرجنحكماصلارفىسرفة،من)بهتوعلتموطالابقة

منالانحالفهابمعلهع!لهوهو:هء4*6(ا*8والاتاج8الاخنبا-

ومنللخاصالعامصالوعولاىجزئةحقائقاتخلاصالىاتميمات

للجزنبات.الكليات

الىا!زنياتمنالانتالفيايتممحقيةعمبة:،"4لا،*أ،عالاتقراء-

منانهبمفى.للكياتالجزفياتومنالعامالىالحاعىمناىقعيماتاتخلاعي

.كياتاوتميماتالىالومولسمكننفصلةفرهـيةحالاتصلاحظةخلال

يمنج!؟ىرة(نعاسبالهرار"نجدالهـمبدبكلرة(،تالديينبم:!ش
علىقفمدسقبيةاحداتتوتععلىالقلرةوهى:!3ع!ا8"ا،6اتبر-ء

الظاهرةحولحايةاوسابتةونجراتملاحظات

نجاهعلىالقلرةوهى:،"ة،!ا*+3ء3صرء4،مملأ*افىوضلرض-6

اوبحريياتوضغاتجار.يمكنمعقولذكىتخينع!وبمفىلمكلة،)جابة

ما.ظاهرةضر

المحغبرلاتتجبزاو:حء*اااة*8هـ37اه"اءياننعراتنجط-7

بعةانوانبرات،"4ع4"محمع*،المخلةانيرات!ديدوقفى*سء8"أ،أ7.88.

اتجرب،عميةعلىيوثرمماوعرهاالديخلةانغيراتوكنلكمحه"ممم"8(70

بحيثانجريىالعاملعطالأخرى)اتبرات(المواملاثررسادآخروبمفى

بيناليةللعلاتةديق!ميداىانبع،فىوانر.انجربىالمتيرينالربطيمكن

شيريخ!.

انحفقع!لبةونعضح73ء8ا*8ء!د،،!6"ةء!م**هـالنبرمي

اتيرات.فىواتحكمالمواد،اتخدامخلالمنالفرضعحةمن87"ةلأقح

مب!منعملنم!فروضوكلاجطوعاففاانكلة،د!د!اقجفلكونجضمن

!ربئيفمناصتصاءمي!متاوقعم*يمع"!عل"،أك!همناببحى

.!أ"!أ788!لاوو"أ،!،أ*فىا!آلا8!ةكلي*م!قم!8كا

-83-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحاجةنلاثمانجاربمعانطورةانريفاتوففى:الاجراىالنصف-9

علىوبفمدوالأحداتالأضاءو!دبدونعريفانجارب،و)جراهنخططاتاء

للمفايمتاموصفيرترمفوهو،والملاحظاتوالماتالحصانص

!ديدعلىالفمرةبعنىالاجراضوانعرهانحدبدن!فآخروبمعنى،والمصطلحات

ىاالأضاهلباسالمخسةالطربفةو!مبدانجريمة،للنبراتانحةابملأل

ياء.كيةيانمعالعميايةالاجراءاتمنبللةالمصطلحاوالمفهو!!ديد

اليهاانوعلتمالتىالمملوماتنقلوجلةاىاتخداموقفى:الافصال-،.

والبابة*4االئوىانقلالوصانلهنهومنللأخر،انرادسجموعةاونردمن

ومخمنول57حا"مح!والحركة7ى!عا3جوانما"أح،الفىسوالصور"!((ع"

تدة.انوالقراص،ثةوان،الانماعحن،الدققالعملىانعيرثل!ارات

كيلاة"8()الزمكانوالكانطالزعانهةالعلالاتاششدا!-،9

الرلهاضةالعلاناتتطلبعفلبةعمبةوهى:3086!لء+ة+*هأاهـاء*

المفايمبينزمانةاومكانجةعلاقاتعنتبرالقالعليةوالقواعدوالقوانين

وعفاولآخر،بابخةشىءوفعلوعضنخممفهى،العلاقةفاتالعلية

وعرها.الضاضواتطموان!لأر،والا!ا.الحركة

العليةالاناتافكالاقخدا!مجاوبفى:)!،ء"*!اه،أه*الكلص-29

اواتجربةعنالنا!ةالمعلوماتلننطم،الفروضصلقمدىلتحديدالمخلفة

جد!دة.معلوماتعلىنجاةلهاناتتروتنقغمراجعة

علىالفمرةوفض:3ء+الا،"أ،ةاحكيله!5انماذجولكومنساهة-،3

والفكرةمادىاولفظىاوضلى*ح"،!ح"،،،أه"ض!وراوتملحس،احابنكار

للأفكارال!اخليةالعلاقاتلوعففيالنماونخع،:دحاوفىه

والأحلاث.والأنجاه6لامحااس5"ءأ،8

خلاصة

8"بيكونمحاولاتثلالربعلما.محاولاتفىحدثطورأان!دجقمما

فىحق،اليهنوصلوافيمايهمكيرأئابهاوجدوتد"يل،،نم،بوضل،مرورا
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وتعدملبلورةحاولواعلما.تلاهمذلكوبدآنفا،ذكرتاكالضعفمواطن

!)افافةقبل،وجمناهاكماالعلمىالنيهرخطواتوعافة6وخطوالعلمطريقة

لهمقىلاوانىالعلماهتطالمماجةانعةالعغليةللعمباتبمصييةفظر

اؤجإدالعمليملبهاولهاخزا!بالعلية،ساطاىففلانجمو!اعنا،

بطةوهىاطت،الىفثالىالعلمع!ياتكانتنلكبالعلية،وعفه

وهى،نكاميةعمباتواخرى،العلمعملاتفمثمهرمفاعتفىناسفي

خصونثملالهرمداكفىالأررجةالعلمعمياتمنمؤىوأعلىمخدمة،

النروضونرضايغبراتوفطالاجزاض!واتعرباياناتتنبرهىعمبات

انجرلهب.فم

ب!وما،تف!يلى.اس!وعمليذلهملىاثه!لانيا،

نزولومذ،الأولصالاولالمصرفىثا)ولمىوشكارالملصالمفج)ن

فىبما،انهجفلكوتمل6عمياطوكاالواقعفىبممارتالمل!ونقامالوص

بانضوالمرفةابحثآناقالىوالمفكرهمن،للعلماءانطلقكانتقرآيةكيةأص

والانطلاتةالحرهنهكلخضتوتد،وتعالىجحاتالكونوشالقو،لكون

حضارةماا!زواالقا!قةالىللوعولدقيقةرانحةخطواتعن!فكر

منمنكسمنفترلذىالعالماور،،!)انكلتعديمة3ترونااترت،عرضة

منم)نبلالزيةالحضارةبثفىومورهموالملينالعرببففليقرف
حقوتهمالملينوببونانريخ،وكأفونالملمينعلىيضمونممنيرون

بمرضبدءاالأوفسةلنهغةالارومىالأساصنقلمحاولةيلىوفيما،وفضلهم

والفجالحالىالر!المفجبناتبهموضحائمالملسللمنهجالقرآيخةللكيات

له.الابقالاصلاص

لهعلى،للمن!لقرقيةالأم!ا8أولأ

مناللصالجانبوجو.اببهذافىالقرآنجمعلقد،التظيدعقالئهى01

،وانفاقالمداراةاوابحلعنة!ناالعللمنواقباجليحوطه،العقلتعطيل

بلفحب،شانهورفعئر.فىساعدولاالئينيفيدلاالدبلفابمعفالتيد

تحركلعارخةدموةبثملهوانهالعقلكابالقرآنكانفاومنالفكر،يعطل
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منانحررللعقلهادنالترآنالترآن،قمايمظلفىلبظلقعقالةصالعغل

والحوتوالضآلةالجهائةمعوتاتصحركةطريقفىما)زالةبعد؟معطلات

وبوضح(17-،6عيالجنىععالحبم.22-؟هعىسمور)مجماشموالهرىوالحرافة

لتديدعدبمةقرآيخةنصوعىوردتقدانهالىثبرجثذلكابخدىعباشم

ونذكرالديل(معرفةمونالآخرينراى)تباع)وهوالكللداوالضلالمنبوجو.

مفا:جانجايلىفيما

تنازفاباورشاففنمأفارفثمفخذوا،ا!3؟-30:الوبةأ%رةفىتعالىقوله")

غئائجانةفو،لأانةلأواحثانئمانجفدواالأأبرواوناعرلماينواثنبهفياللهذون

لاماموا،(..ئورةكبئأنالأالذؤنابيبافئا!ثماللهئورطفواأنفىيمدونبمئركون

فهملحونبموممالناصباناب،راوالرهانالأجاراخاذيغرالصالقجعفر

ماو!يلاطهاحلما!رجفىاطاعوهم"العاوى،يرىكمااو(عادتهم)خلك

لصم.كالجودضمموناتاعفافالآفةلهم،بالجوداو،!احرم

ائةحنبةبوالد*ا"نانووع!اة591-1،:ألغمانصرةفىتعالىقوله)ب(

نجامداكوانبماننمرانىوبؤالذيكبىاشكلانغامنفيرنفائةليفنغنئوفا

جلواتجغمغررتاالدهمايىوضانجفناطغفماقلاعنلمبهتكلىنابيئركأنغنئ

الآباءطامةعنالقرآنفىضد(تننئونمختمبناتأثكمنيفكثمإلىئثمإنىأنابمن

لمناوللأباءناتلآراءنخضعلاانالههبعلنابافهلركواالأنجا.جاهلوا)نا

والحلات.والأدبالمعروتاعطحابمعنخالفه

و1العقليجز.ديلموناللفتراث؟نجاععنوتعا!جحانهنهيه)جا

ر!باللهنجيحادلمنانبىوبن"،12؟-02:ألقمانصرةقىالمئروعةالممت

وجذناناهمتعنجلثائوااللةأنزلناانغوانفئميلوةذائيربمنجابولافذىمجثبدولا

اتقيدمنعريحمغوهنا(الب!تايانئندعرفثمالفانكاننواوامن!انآغق

والقيةوالفيرة،؟اعبوجهالقلماء:اببهلافىالآبا.ومنبيغاوى،شولكما

نؤاوباآلأغثهوجذنافاةالآيئتولجث8،لفاتلهالذولهفلفاثوللجتمع
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يهرةاخرىآياتفىالمنهجهناونجكرر(الوغذأل!النغرفنيةال!طانكان

آخرموضعوفى،!؟07:ابترة9(قدونليلاثانتئونلاآبارئبمكأننوأرةنها

.!؟.4:المائمة1(مذونولاشاطئونلاآنارئنمكاننوأوة

ال!بالظنبالأخذمعإلتديدالحققةبلوغالحجةولهمتغا.ابتوجاب(8)

بنبمنىلاالطنإنتجاالأثرهمكغوسا،،36يون!:9صرةنىجاءبالكذب

.(!غرئونإلأفثملانالعكالأتئرنإن،(66:أيونىصرةوفى،(ا!ثانغفي

لإخهيخكر،إنتجلييعلمبخهوععيعلملمماالجاهلب!نكاراتليدفى!أ)

ننمبماكذئواول،لم39أيون!:صورةفىتعالىقوله8العلمطلبفىالجدعلى

غاتجةكاننمالفظنطرتجبهثمبنالذكنكذبئكذبلتتالإكئةناتجبنمونثاببئبهئجطوا

.(الطاببض

مجالاتجقاءالبرياءثبوة،الحق)دللماعةالمقلدمنالجزاتالانلأموفى(،)

غفهونجدناغنايخنناأبخاقانواة:فعالىنجولالمورو:،ابطلمنالكنابونعبه

.178:يونى9(الأزفيفيةالكبربخنكطوتكولنناآناة

الاسانولهجعليالعقلوجوديخفىماهواهاو؟نباعلنلألههالانانعاتوفى)ز(

وبملأعنثيقكونافانتفؤاةة!إائخذفيأراتة:تعالىيغولافل،بلكالجوان

شيلأ(أفنمافنمنلكالأشامإلأفثمان!ئونأؤنثئون!رفثمأنتضبآنمبم

تفوىوناالطنالأئغونانة!23:النجم9صرةوفى،4،1-43:الفرقانأ

ايانئى(.

إلزوروتوليللأوئانالحغوععن!3؟-30:الحج1صرةفىشابىوبتول(4)

ئربمنغربلهفتاةبمالزورفئلواخواا؟وثالنمجنالرخي!جبرا)الكلباى

ن!نبى1لرتجغبهتفوىأؤالطريخقطنةالئاءبنفزفكانناباللهئثركومنبه

نبكل؟.

ي!ولفلك،وعروالحجرلهبرصكلاسيلاواوها!أصا!الأصامومن)طا
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تجلبنرضدةاثرابما!آونقذة(ء،-15الأنجياء:9صرةفىالأعامعنتمالى

تائوا+غابمنوزنلأألثماقىاينلأيلهذ؟تاوفؤبهلأمهلأذ،ذبمغايبنيهوخا

.(نبنفلالينجيوآنجازكنمأننمنجنمنقذثاذبمغابد!نلأآناءناوجذنا

مناتخذراالذينثل،(14:الفبهوت9صرةالرجالأعامفىوتجول)ي(

كانوانؤاثفكبرتنجتاتنرتأوهنلزنياائخذتانفكبرتكثلأؤياءاللهئولن

وتئكبمانخبهئمائغزفئوفوشيءبنذونجهبنندعونىناكنغاللةانبملمحنئون

.(ائغابئون،لأ!ننماونابىلننفرئفاالأثاذ

انىقيأنئمةءا؟اناء:9صرةفىالعقوللهتخفعباطلكلعنوتول(")

هؤلاءغرواللذكنوضوئونوالطاغرتباثجتئليئوناثكظبتجننمباأوتواالذفى

.(شبلأآنواانذلنمجنأفذئ

بحريةوتامرناالزوروتولللجازفةاووالظنالهوىعنالآياتتناناوهكذا

وكذلك(،9-،7عىابخمى)بطلحبمالنكرونزاهةالتولوصدقواخغلالهاالارادة

هى:لأجابالشليدحاربقدالزا!الاطم!د

نكميرإلىمقتهاودنعللمناباتممبخلقالشلدان،لأول:،لب

منكلئكفرالنظرعلىلاالتبدعلىلسمانهفىاضمدذىبالقلدف!فا،بعضهم

النامباصحابوانحقعلىوحدهانهيرىمومقفاومنبفىبخالفه

ممراعبه.علىانكبربابانغغوبنلكوض!خطاعلىالأخرى

الد!نعلوم!ملحونأىوالعلمالفهمهونجولالتليدان،لثافي:،لبب

،انهو:القرآنفهممنبمغفالذى!اجانها،بعفاعلىجهلههالزالىوفانى

لهانعمبنفهفىوثتعيهوتجئذبالعيدصهلمنصبضلداالإنانيكون

قيترفخص!ذاوئاهدة،يمبراليهوصولفيرنىللمموعالاتجاعبمجرد

علىئيتوفافظرفصارمغنغب،عبرببالهيخطرانب!كهفلابجاوز.انعنضعمة

ونثه.وعظتالههنجلالفهمعنكنلكالانانبمرتفالحيدلذاصوعه(.

طفلوهوالمصاعدىبمثىانتمؤدكمننقيمهعدىيئثالذىالمقلدالزالى

بظغالاخوفاالممافركعلىيجردلاوبمودحيافهايا!العادةطولهنهتلازء
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قاللمنئقالمجمالبر:ابنقالوقد(؟35-،3.صباكلجد)بكلورالمئىبمونلأ

قلدتقلتن!فيقللرا؟لمف!فم".ذلكفىاللفوخالفتبهقلتلمبالتيد:

ق!مئهوالذىاخمها،لم!اذرصلوفة،هل!واجنلىعلم!تعالىافهكابلأن

اجمعواان!مالعلماءاما:لهقلي.بذلكنىاعلمهومنتد!قفذلكعلمقد

ضىءعلىرايهمابخمعأوافه،رصللةحكايةاواللهكابناويلمنشى.على

فمابعضهـونبعضهمفيقلدتفيمااخلفواقدولكنفيه،ثكلاالحقفهو

اعلمقولهعنرفتالذىولعل؟عالموكلهمبعضلحونب!غىنقليدفىحخك

ذلكعلت:لهقلتعوابأنهعتتلأفىقلدتهقالن!ف؟منبهف!بتالنىمن

بماوطولبانقيدابطليفقدنعم،تالن!ف؟الاجماعاوالةاوالكابمنبميل

قك؟اعلمهوقنكلفقلدت:لهتجلفق.أعلملأفهقلدقهتالن)وهـلبل،نيادفا.

ن!ف.نكاعلمانهفيعلمك)ذقلدته!مىتنولايهراخلفانلكمن!دف!فك

هناملتجولهوكضالصحابةمناعلم)نافهولهتليانساعلملأنهقلمتهتال

تجحا.

يقولانلأحدجللاتالا:انهمايوتوا!خيةأبىعن،لقمابنوحكى

فهولي!لبعلممنلأناتغيد،بمغضرجوهناقلنا.،أبنمنيعلمحىبقون

عبابرابنوحكى،بحجةيطالبولاالقوليقلمقلدلا،بالحجةمطالبجهد

ئرانا،)نماتولمالكاصتقال:صلمجى،ب!خادبن،معنايمامحن

لمماوكلنخنو.واتةالبهابوانقمانكلراىنىنانظرواواعب،اخطىء

العقيةالمعاعرالملمفىنر!أنمن)فننفلابدفهكلكو.،والةالكلاببوانق

عاحبهاانلمجردقمعهافظربوجهةاوتقرابراىاتيمالىقاهرلاكانق!ة

اوالعليةالهرةأعحابمنحتىاوواللطاتالمركزاعحابمننلان1وفلان

فماصجحاكانلانا؟صحيحهناهل:نغهدائاسالو)نما.الفكريئاللمعة

-(.عىحنحن)فتقال؟ماعكىئتالذىفمامحيحعركانلافا؟الميل

لهضلالعت!ولمب2

البحثالىالفكر،الى،العلم)دالقانة،الىموجهةدعوأاقرا،آكافتلفد

منتعالىاثهخلقماكلوفىوابحارالجالونىلأرضاونىالماءفىالمنمى
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العلمى.بالطابعالكلمةهفبخذالابلا!ئمولفد.بمرتامعغرتكلاسنات

الملم.ثمارات)حدىنلكمجلط(،زدفيزلةوفلةكذلكوتعالىجحاتوبقول

وهل،نقصانالىخمافهوفساثةالىيكنلمومن،مغبون!ويوط.اصىوص

يزانفىيوزن:المقنالمل!اءمطد!ان.يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيوى

امتنقدوتماليجحانهافه)ن.العلماءمدادفيرجحاثهداءبعوالخاتالحبر

الأرضنونحروالقمروائمىوالفاراللبلنشربانهكيرةآياتفىعبا

مرلهحةدعوةمفا.بهذاالاسوالاتانوالصاء،الأرضينوماوالماه

والمعرفةبالعلمذلككلفيخرراالألهى:لنوجهيخيبىاأناليللملبن

.(2؟3-2،2عى؟988سحود)مجماشمالكونومنلكوا

وشىهؤشئرويخىونجاملنجظرالطيةفحوالإفانيخحركاقاجلومن

هدضاوطيةعلالهة)فاوونام،ومجة!فةعلالهةبالطيةالملمفعلاتةو!طور،

ثورخعمةاجلمنونجرهاالطية)مكايخاتعنالكنفمنر!قكرمممق

جحانهافهالىلنوتجهكثريخفرغالغرورات،منو!رر.الأرضفىالامان

واتهاةلهاالجمايةالرؤبئصانجعاةالطيةمنالقرآنموفهونانجرونعاد.

علىدانمايؤكدفالاروم.العملىوانطو!العلسبالكفللتضقباشخمامها

مأ.؟،.2.؟982فبللهمين)صادمعهاوضاممهللطيةالإفانعماتة

يقفلاولكن،مالاولعليهبحثعلملهرالكونتخيرعلم..الادىطعلم)ن

و،اؤا!42:انجم1(انئفنرفلثالىزأنقعالىقولهفىقتئلالملمفغايةضد

!)سدعوفى-كملين-كاو)فاالمهى،هنانحوباضرةتوجها(رتلثبانم

بهناتحنافهمرضاةرجاءوشنيلهافى،سلنىتججر.سامو!نيالكونتجر

الى!انماقخيرهوجثمنللكوناتخيرهناالىناظرفىفيرافىالىفجهون

اللهالىهبرفكانتأفمنعالحةننهاتجريكونوبنلك،جحانهالحالق

يكحهااصااويميهادنجاالىهبرتكافتومنورصلهافىالىفهجرفهورصله

المحيح:مىالاولانصورفىالطعةمحلىفالطرة،اليههاجرط)دفهجرف

و)ذا(رنجكبانمإتراةنطاقهـاخللصباصهقراعرو)نها،تعالىاثهالىهجرة

علىالاسلامفىوالملمأنوالك،ولىأع!الكفىمحابدفانترمكباصلرات
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-2آ3عى؟9ولسرمه)عبلحبمفهالمادىالجابفىحقعبادة)ذأالمحغالوضع

لمافلولا.هبل،ئماةهوفالعقلبالعقلالافلكالملمالانانيطيعولن

موعقلبلاو!مرعماء،لحمةهوعقلبلافمع8بعراقىولماصعاجدى

لوازمبلأباعكلا!طاحنعلىمهامهيودى!عقلبحعلانونطغطبن،بخون

اهمط:يخة

.حواسنىبيرهماجاءوطوانظورللسىاتلقىحن4)

.!هوىمننلايروكونبحرالنكير)ب(

العقلى.الألحاهنمرةعلىاثديدالحرص)ب

ا!واصل.بالعلمالشلهنا)قاء)د(

القالهامرطبةالافاضالعفللأهبةكاملأضورأبحد3الكرالفرآنوفى

ايخذن)!حن،فس،احناكانصاهالنيرحصيةعلىاترتجةواتجعاتيرهـيكا

فىالاالعقليذكرلاالكريمفالترآنبها،يليخذلماوذاكامالنكيرهذابحصية

.،\.-؟عى(حن)!نن)يهوالرجوعبهلهعملوجوبالىواتهاتعطممتام

نإةوضكرولهموتمبر،برصالكابهلافىتطرانلهكى3الترتندعاناولمد

ئف!لابماثطلهبلآكاتباؤبىؤائهالياللنليواتبؤالأزعي!نؤاتغثيبى

فا!نناولأزفيلهتؤ!تتندبروققكرونتجوببنموغنئوفنرذابئنالهلةندكرون

سكر2!م!مب)لهعلمطرصهووالغكرنلي(نلافيفتافغاتدثنالجلأنتاتقت

لطر؟جيعأصلهرمماركونجالحى،بالعلمونعاليجحلاروالأوتم.(؟9عى

وقئالوجو!وحقلاسالكونا-اركر!فوونمعنرىومحقللاحاطت
مجفجللكوهالهرئادجلالىمدمهمبلنص،علىيمقمونالطيةنحيرات

مننجالفنسةومصركهبب)نانكللصبوقبئعد(فبزدالوامرصم

.الأرضفىلههالحلافةنورفلبل،العطيةالحغارةوفجظانرماوضوءضونها

وبلركداللهتميمالانانيبتىعلمالحاةالعطمالكون!فحةنىحرتنكل
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ظزئملهوجودوواقعالكونخانقمنبرهانعقلى8تاكلوفى،وكمالهوجوب

فىكالبوىالاهراكمنالانانلحرجةكانتايابالحالقوالايمانالتيمالعقل

وامنرتةوالعقلوالاحاسالفطرةتاديهمواتعلم،والعالمواتث،9قعحر

والخكيريعتو.،انحاولوااناشعئو.لنافهمنقضليخهمم"ام)ن:مخمعة

:شولتعالىوافىبه،شبهبماوثبودلإاقععبنتجعقلهخاثقمحلىشوممىالاب

تسلات!ئاماسونآذأنأوماتجلونتلوبننمتكولنالأانيبيكروااتنمة

ولا:ة:تعالىو!تول(46:الحج9المذولي(نجىافىاثنئوبئشنىوتبهنالأنجفاز

(نزو!كةكاناوبخلثئملؤاثنلأذؤاثمرالئغإنمجثثمبهنلثنىنا

.631:اهلاصا1

ال!جم:9(نااثخقبن!ىلاالطنلان،الهوىاوبالظنالنكيرضليولا

نمبهغفئوخممجئمغنئاللةوآفنةفؤاةانفةاتخذفيافرأنتة:تعالىوبقول،(28

،(23:الجانية1(تذكرونأقلااللهنجغدبننفدبهقننعاوةبمرهغنىونجغلوقئه

بالانقراءاى،!علمنحمليالفكروفزاهةالأرضفىبالبرسامرفالثح

مجراها،بجرىوماوالمربالمعالح!:وسائلهاوضمافلأروويمين8والاتبا

ولهذلكويلغركلة،والملكةالغطرةمنبنلكيضلوماالفواداوالقلباىوالعقل

امرضد(32-3؟صابخدى)بماشموعلمهتكونهفىللانانالماءسابلمجمع

فقط.واجامارجلجرلاوصانر،وافا!عقولصالأرضفىبالبرالقرآن

2"العرول"

الويةتتوموعلياللالهايخةلزاموالحريةالاررمنىعوانوالعتلالحرية

حقوقهالافانيجدحيثالىالهجرةكينبالعجزاوبالقهرالحريةقعدمويحث

كا،قائوا:تعالىقالالواصة،افىارضلهوفتحت!ماء،لهتررتهااقي

نىوالحرية،(اف!جنئهاجرواؤاصبةاللهأزفنتكنآنثمفائراالآزفيبينمغنبن

الجدالوحريةالاتتاعوحريةالعقتحريئوفها،وقولوفكرففىحريئالأسلام

افيى)مبطبمللاسانالمتلةالارالهةعنتبرلهواونكوكلبال!ليل،والمطابة
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العبىديةانواعكافةصالانان!ررالاروصالمنهجرلايخةنمراتفمن،(32عى

ضاهمقضاءطلهئجل،فلهلاناناولهوا.الانانعو!فخخطراانم!امنوانى

وبمارةفتهى،بربعماوبفا.نجثر،اراد،بماومامر.ثاء،يمفئاءطعبهوفحرم

والحغو،،واتيمالاذمحانالايعهفلاجاة،مفجاو8حياةفظام8لهيمعأخرى

تهؤلهمصا!فخ)دبهانصلالزامانهجاوانظا!هناوضحيملكالذىانوالحق

ونجهاهم،يامرهمانوحمهخهفمن،الناساله-انسملكانس،ربوحمه،الهه

بكلعليهمدانعامهلهم،وخلقةقعالىشهرلوبمقض،عليهمويحرملهميحلوان

سرفاوى،برص.(اللهتمنهبخبننجنبكمةؤماوافراهـاواصافهاالغابخاس

عاد.علىطاانمالىالحريةنعمةعنالترآنعبزضدولهنا(5،ص؟983

فيإكراةلا،:تعالىتولراى،علىللاساناكرا.لأانفخدللخلفةبوجوهها

إلأالبهظلبأفلتجادئوا!و،:وتعالىجحانهوبقول(اثقبنالرشذن!تفدالدفى

ب!حالنالاصلاممامرجثوفوحاابداوبزداد(طنئواالذكنالأأخنبيبالي

أفنبيبالى؟إبل!لاأفلتجادئوارلاةتعاد:فيقولالملينفيرمعالجعال

د!حارسين،فبريرواالملمنيجعلبل،لم،6:العكبىت9(طنئواالذينالأ

الذكغناللةنفئهئملاة:جحانهيقولحثشانهمفىيخدئواانعديهمو!فرض

ئجباللة،نانيثمؤنفطواتجرونثمأندنجاليفئننكغرخوكموتنمفيالالهبيضاتجئوفئننم

.("رعابخىشم)مب.ا8:المنخةأ(انئقطن

جمليبلثعانرهم،حرمةورعىمعابلعالملينليرالارومصانوكنلك

أذن،:تعالىتولهفىوذلك،القالفىالافنأجابمن،العباتحريةحمايةالقرآن

بيردبخربمبنافرخواالذفئبمقدياتخربثمغنئاللةنانطبئوابائنمئانكونيلذفى

ويىنوابغلفدتيغع!نغقفمانساللهذثغونؤلااللة!نا!وئواأنالأففي

انى!عهدوائتل(3904:الحج9(مخبرااللهاثئميكائةكروتاجدوعنؤاث

وفىويعهم،ويبهماموالهممحلىرصلهوفعة!اجوارلهمان:لمجراناهلالى

وحرتالمينيةحريقم:علىنمى)العمس(رسلإءاهلالىالحطاببنعمرعهد

منرملياءاهلللوبخنايرعربنمجما!أعطىما)هذاوثعلأمرهم،ساب!ع
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ئكنلامتها،وسه!وعبافهموكلأيم1موهممولأنفهمامث!ا%عطاهمالأملن

نيثىهصولاعلها،منولاجزما!منولامنهايثصولاتهدمولاكلأ38

احدمعهم4بليا.ولايكن.منماحلاولائف!ازهـبنلأعلىيكرفونولاامولههم

آىمنرانجالو!ون،"جونات؟لفرنىله!لامةو!قوللهطرى.روا.كمالهبهود،من

يقللموانهلهغابة!الىعطبةكاتونمارىليهرد"محمد"ماسةانله!رتن

ا!وعى،وجهمحلي6يةوانمرممايهوديئتبلهطهرتالقالأهـيانا-رمبمطلأ

اوروبعلماءبعضتمحبنلكقرفوتدصص،علىخلفا!.طركيفوصى

الآتيةو،لبرات،الربقاريخفىلهنطرامعنوااللينلهقيلونالمرفوناوللرقابون

تالبا،نحاعابرالمالةهنهفى1يارانتتمفملهكل!فىكبمنمتظنة

لمبغاليرةبين!سرا(للينهموحمعالملبنان،لهكاب،فىرونجن

لميفمقرآالحاماتاتهممع9نموالأخرىالألحبان6باعنحوفامحوروح

-؟983لهنرفاوى)بوصالديةتجعايمهمتمكفىاحرارافيءفوالممنتركوا

.(22-؟9ص؟،.،

فثكنمآئواالذبحنأئنمالأ،:ن!الىيتولالإراهـةواول9ئضةة!!حلاوفى

صرةفىتماليوبفول!؟.ء:اللأت9اقذقم(إذأفلفنشركملاأنفكغ

بممعنماإلأبمنانلنهىوأنبمأغرئليززوازرةتزلية!لا41؟-38:انببم9

135:نحل9فىتعالىوبقول(الأؤفن1ثبزأ،ئجزاةثئمبمئرئمؤىشةوان

بنحرشاولاآنجازنارلائخنشيءبنفونجهبنتجذتانااللةنءنوائركواالذفىوقذة

يغول(اننيناثبنغإلأالرثلغنىففلقببمبنالذبنفغلثبىبمذنجلثبنفونجه

لثعل!(بطلأ3رلهلثونافغنفاأماءومنفننهعابخاغبلمنة:تعالى

ؤصفىنمالىبقول-قسهطالماقدكما-بالدبليوطالب،!،6؟ضلت

ئز8نس،وعلى(نتمةغنفنننوننئ!ةغنفنلثمن!لث142الأننلا:9

وبقول،(04الرعد:أ(انجتليوغن!افنلابخغفلثف!نخاة:تعالىيقولبغ،

فىتعاليوبتول(نادتجنكثمإنلرنانكغكائزائلئج!64نل:1!ر،فىتعالى

وشالى:جحانهوتجود،(لزئينغذفخةلهلهقىبئابىخوننلأةالحبالات
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اقر.أبمموراظتاةيخا،اث!انلامن!هلنةوئثنعفهبىطانجرةأنزناةإنان،وكل

حئئغذينكاوتا،!(،-؟3اء:الاص9(نجاغقلثائؤنمبخنبثكتن*نلث

.(؟5:اءالاص9(رشولأنجغث

العتلواسعمالالارالحةواصحلالالنيهروحريئوالاحاسالعتل!دومكنا

يكونانجحانهيريدله،افهوههابمواهبع!لهمحلىومحاتجه)ننار.اوو)عنار.

الطاعة!ىءف!نماوالاتا&الطاعةبمجردلابالحقانقالاخاعالىموهياماالاغاع

حقوبقدر.رلههالانانيعرتوالحريئنجالعقل.لهجالاالأيماننتيجةوالاسال

بآلاتالافانليقغبآياتا!وانملأبلورىالانانشركلمقعالىفهوقمرء،

ولااتاع،نمماوالحرفيالمقلولولاوصها،الانناانههمكلفولاتلأ4،خقوبته

-"صافيىالحج)بدوقعملتعلمبانالأنفىطوبتولانكالبوجبت

8اق"104

ضمبر.نىالفكرةالنطرةلاركواحدوتتنىوعملىعنلىوبرهان

مجا.وعملبالعقيةاترارفالايماقالاصلامركنفىئاتجةالحتيةوهنهوضديمه،

الامامسقبركماأوالمقين،فيررسانيقترونلا-للعقلاخرامهمعن-والملمون

الامؤناسكونلاوالمومنالكافر!ن،نانهدأيةولاعغلبير!كيد)نعد:محمد

الأخذيجوزولاالقنيقصدالابمانن)و،باتغحقنجفهوعرفهريخهعقل)فا

قدالاروموانوقهمرتههبافهالايمانفىاليقنيبىعهوالعقلن)د...يخهبالظن

الأصلهذابلغ.للطةاذعنضدحاكمالىقاضاكوصالعقلالىتافاك

الىالوعولفىتجهذيحضالذى)ن:الةاهلمنتلأملونتالانبالملبن

عى"ابخمى)بطلحبم"ناجنهوالظنعنوافمجرطاباوماتايهيصللمنمالحق

واالطيةوراءمامائلفىللعقلممايةداتاع،هطيةكابوترآتا.(3-53،-

اللوكعببكونانببغىوطوالفضبلة،الجرأىالأخلاقمانلودالنيإت،

للخمعبهيخظماللىىانرجمانلفىهمايئصالحا.انضلبكونالاتى

)فاالعقللأنبالناتللائلهدفىللعفلهاديالهفرآنوجاءالاسانية،بهوقعد
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)بمالحبمالجمغ.عيهابنقفنيبةارا!يلبمللان!فهبنغهصكلافهابحث

.(؟7-؟7عىولهمملالاولآصرد:

ىيبطواولكنلك،للعقل)قاعكابفهوهدايةكابالكرج!القرآنكانولما

فمبثرىمصهمرمنالقرآن!ورباقحالةالجميعقيمالاتاععورمنالعفل

العظيم،الكونصفحاتمن!رءونهبمااتسمحلى!احججذلكبعدشابع

وخاطب،القموبغملابخوءات،وئورد،الآياتيذكرفالقرآننه،وسطين

اونككلوفىللمكابر،التحدىوبتكل،نخلفلاالقالن!صلهفطر

القرآفى:الاتاعصوربعضيلىوفيما.فيتمارواانيمكفملا6لهعبواختجاج

)أ(ثدبوقه

تضقيزاللاومالالرصجاةفىمنهالمحققماصاهبهرةالقرآيخةالنبرءاتان

اعنعلى!تفبوءاتارحلنش!لحاونجوءةنعطىوفاالعمور،مرعلى

وقعاظم،المعجزاتنهاوتطدتوالبودانصارىمنامابرونوفهدماالر

لمحكمانكاتااللينبالأمراطورشنافيءةتعلقالناربخفى6لارهاوانمرتديلها

ل!قىالاسلامبغبةو،لرى،الربتجافلبعضمفاكلباهـةو!تحق،العالم

ناوكدذلكالقرآنفجلالرومعلىالفرساتصاربعدآيانهاالههانزلوقد.ا!با

للملينيكثفلبمنصرانمرهبمالىواضافيخن،بضعفىلهمتكونالغبة

الأزفيأذنىبىبمالرومغيتبمالمة:وتعالىجحانهتال:بجهاهـعينالوهحتى

وفىنذ.!غنجغذربنتجلبنالأثردلهن!مبيففيبربميخغئبرنغنببئنجغدثنوفبم

اللةحبثلااللهوغذبمالرجئمائنزبزرنؤنشاةمننفراللهبخفربماثئلئون

بماالورةيخغتعالىنافها5-؟:الرومأ(ينئونلاانبىثرونبنوغذة

)مج!الحبميعلموماحروفمنالكونوهوالقرآن)عجازالىالعالمافتا.يخرعى

عنورفىوالق-يم(لا!-)الفالمقطعةبالأحردبداتجث(+-36صابخمى

نلمن-مموغالورةهنهونه-الفرآنهناأنالىلتيهاماالطلالفىت!ها

ئله،عافةيملكونولالهم،معبزهذامعوهو،الربيعرنهاالقالأحرفهنه

لقهم.ومفاامدمجمينوالأحرق
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،الفرسصالهزيمةبعدالروآبغبةالحاصالصادقةالأو!افيولت.اجفم

وكانثركون،ثلهمنهمالنرسمنالرومهزيمةيجوناثركونكانضد

هظومنموحمون،كاباملفهمالفرسعلىالرومنظهرانيجونالملمون

الارنجاطوثبقةنكنلموالأممقديما،الانصالشمبلةقكنلماللولانرفمفرى

افنعاراىانوبفبرونيحونمكةفركىانالاعمرفافىاثنهوكما

جونالملمونوكنلك.لهماتصارموالكاباملعلىمكاناىفىللثركين

محاناىفىاثركونيحرانبودهموكان،الكابباهليرلطهممافاكان

منالعالمافحاءفىجرىعماعزلةفىليتوصنمدعوعمانيلركونوكانوا

نصرلمحقيقوهى:الكاف!ةانبرء8اما،والايمانالكفرقغةفىوبوثر،حولهم

*انجعرنو!للافرح:اثئةوابخوء8خبن،بضعنىالفرسعلىالروم

.(036-206صاننب،5-؟الرومبت)الطص.البهرىبلرفزوةفىالملينوافتصار

و!عالويدبنإلمغبر.)صابةوهىالرابعة8النبوهبلرواقعةفىو!ققت

القلم:أانخرطوبم(غنىسئةةتعا!تولهقضقانفهعلىجفبضربة-الاروم

.(38-عى+ابخمى)بماشم.لم61

(شتى)ب

،39صافيىمش!مب)منكلوضررالقرآش،الالهناععورمناخرىعورةمو

بلفتلمشاوصجدا،كثيرةقرآيخةآباتفىالقمؤرود(؟.8!عخبلالمبنوعطد

اتنعافتهاوافرادالطيةبموجودات-انمهكابيكرر.الذى-القممنااتباهه

والخمكائمى6لهز!سوشلوقاتهبعظائمبقم)نهالبهرة،الاءارجاءفى

بمبنئوتجبنت،آالأزنيوبىةائلةوهنهاسر،8مجضوالعصرواليلوالض

الناءفؤرب!بمنوغنونونارزفكنمالناءوبىيمتنممبروناتلااننكنموبى

أقئمأقلا:وتجول،!23-02النارطت9(تطتونأنكئمناثلنخر)ئةوالأزفي

جدثالقم)ن(كرلثملترانإئةبم!ثمتطئونلؤفننموةئةبمابخومبمواتجع

اليبنانلاعحادهمصادتينالأيحلفونلافالعربالأئت،لهتنخلعطلرو!من
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بلنتالجللالأمرلكربرالتمالنرآنيخعملولهنالأنع،الميارتركالكانبة

منكزمنعقلفىوجوررالكريىعبمحمدالاماميقولكمااولهلاهينافام

واصار(.حكممنفيماإلىنعوروله

)بر(طنطي

الىالويدبنجهماممهئةنحالقه،الىبهايخجهالقبالفطرةامابريضىو،لقرآن

نننبمايهرةاياتذلكومن،سلاتو)يهاليجيءبلأنهإالأصحزء)نا!ا

وجرفىانفنلثنجىكئمإذأخنواتب!راتربىيبركمى!لاهؤة!22يوني:1صرة

انفثمؤبموان!فيكليبناثخئنونجانفغغامذرلحنجاءتفانجاط!ةليترصابركعمم

.(الثابمردنبننجكوننمذ؟بنأتجئهاننالذكننةئئبمبناللةذغؤامئم(جط

فتاأ:تعالىيقولمبن،يخلمون)ئاالمكابرينيتخلقةبعظ!ةوتجلى

لم،91:لقمان9(ئنيفلالينجىالطابئولننجليذوقبنالذبمىخنقناذاناروفياللهخثز

يخزلواييبالمغيرتحداهمالمخلوقاتمنوالمطمبالبهيرافىيمحماهموكما

نناللهذودنبنتدغونالذفىانةلم74-الحجبز"9صرةفىكماالنبايةادىي

الطابتفتنة!تذوةلأيخاالذنالبنتهنملزننةابخمنواوتوذنانانجحثنوا

خممنممنوبتحداهم(غزفىنقوئاللةإنثذلي،خقاللةفدررافا"واننطفوبئ
صبورةاوثلهمنصربثراوثملهياتواأنعجزهمفىبهمتمرجابلاوومن

حثوالمجم،العرببذلكفهدوقد!!عاجزينبزالونومافيعبزون!!ئله

لقرنهنامنالأولانمففىب!!تراكلهامكيةريخى8جيىمآ!نرديقول

بلغتانمالاولحظحنمنكان)وقدالارومقراثكابضميمفىالميلاهـي

فقرفىالآربةاللغةوكانتمجد،فروةفىالعر!اللانكانوقتفىرطته

،ى!نلاعمرمافىالاثورةالعبريةاللغةتكنلمكماالربية،باللغةقورنس)فامدتع

.(39عىابخدى)بمالحلم.العجةبلافهافىالرلهبةاللغةفافةعلىلنوى

.06-52صانظر:لهاانعرضجقتد)د(شنى

)5(الأكل

لئانى.ضولكماالاجتهادوهوبالقاسيتلموالناسالأثالافهوضرب
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ثليلغلفنمكليبنانقرمنفذانجيبثبىفرناوتقذ،كابهفىتعالىاووبقول

،(فشكروننغلفنمبثبىنفرئفاالأثاذوبكلثئج:وتجول،127الزمر:9(يدكرون

نجىضايلجعألتخةكثنناللهنجلينجىأليانفئميخفقولنالذبنثلةتعالىولقول

كروما،(126:ابقرةأ(غبئموافيواللةشاغبنن!امجثواللةئةئثةنجانةكلي

ونجطوايتلوااىيخذكروا،اوينكرواانسلعليغربها،القرآنفىالأنال

يخبروا،انلناصنكيفونهااثلي،نهئنادطومفا6باكلفييمصىمانها

جلينجيشاتجلثةاتعاخنيىآنةنكمكانتذة(؟3:عران"9قىتعالىيتول

نيرةذبكنجياننثاغمنبخمر؟ئينجذواللةاثينراىئثهثم!ؤنفم4كابروأخرئالله

.(،92عرلهزندى)ب!لرح!ن(الأنفالي!أؤبى

لا!دل)بالدليلىدلطالبةلأا

كثمإنئافانكثمفاتوانلةبالديلالدعوىصاحبمطابةالترآنىالحجاجومن

لهابق(.)الربعلحاحضةحجةيقولكاناليدمجرداوضادتن(

ب!لم!!يلمبكلرماوعلمبالبضةب!ملا)نأ

حيطواننمبناكذنوانجل،)حاطةعلمسعلململماالجاهلانكاريكرولهقرآن

.(لابنجعدلا(39:آيئيرض9(بطبه

ط!بمبردلابالفهةب!لل(د

منبحملةإنعفبهابمايعبلونلااو!مونلاالنبنالأضارحملةوفه

ئلبخيأشقارايبلاثجناليكثليلمحبئوفانثمثئم8ائؤرافتئواالذفىثلةالذواب

المتل،حكمعليايزلبالحواصفهاتقرآنيةحجةكلفى!دوهكنا(...اففو!

والاتا8لإشراءالملكاتفبهاتعملمجالاتكلهاوالأشاءكلهاا!وانوسخد

للحواسافعمالعرمنولالعقلالعقلباولنكونالمعرفةحزم،:ابنآبقولوكما

لهابق.)الرجعالحواسفهاتالىبعدمناوتربمنراجعوبرهان

للاعتبلرطوقىو!تعمد!تليتقراههـمن!

الأثا.ولهينيةالوجطبصفقاالافانعلىتعالىافهنمممننعمةالحواص)ن
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ذبلأغئهالمىنجغنائئممانجانبغنةشاءوتؤالطلنذكنهذرنجلثإننترأنثم،توله

طبعلىالقرآنحثوتد،(46-،هالفرتاقيأ(!براقفاإناتجفاةئثمبم

الئغ،نمجنثمبهنكتىفانقثولاةتعالىقودفىالحواص)لحراكعلىالقائ!لهعلم

علس!ااىن!نوعيهلم،36:اءالاصأنلو!(عةنماناؤبخلتكلواثئزاذوابمنر

هووهدا،الحواسقزكضمنيقعالذىالماشرالتلمياريخفعانبجب

الاتدلايةالطريقةبانالقولوبمكنالحديث،انجررسالمنهجروحتيةطبالضط

فىنانجةالأخرىالطرقببنالوحبمةظلتالحكيممهل!كلا!قرآناصنخدمهاانى

يؤدىالذىالطرصلأنهاالعقيةالاجقاطتمعشوافقةعقلى،كبزاننفها

فىنلمهمانلكعلىشالاوضحولمل،والقطعايتنعلىالحمولالىبالانان

القالكونيةالظواهروجهمانهفىانعرضض!ما8اللامعيه"رسرايمموف

فىقرا.الثىوانجراالقمر،نماولأالكواكبراتبحتحوا!،اكلكها

()فروضالكويخةالطيةمظامرصمعينبمظهرقرار.يربطمذاالاتدلالىمنن

اخرىظاهرةالىيختهلللحكماطط)!فق(يملحلاالظهرهناانيبنويخما

بجمعهاانى(الفروض)رفضالظواهرهذهكلعنالاعراض!)اخيرايملحق

فقدوالبادةالولاءتخقناتجةحققةنكونانقصلحولاوفيرةفاتجةفيرفكلها

حقخطوةخطوةالاخلالفى8للامعبه"لسراهمن!رجكبنعالىافىارانا

الالهةالذاتضقةاليلملدققةبمفجةالكبرىاتلهةالفروضاقفذ

لانانبااخد!هفىالترآنونجطلق.(3عىهافيى)محمدوالبادةبالولاءالجديرة

تقومالذىالأطسثملالقالحةالعلاقاتخلالومنو(تجربة،الحىعالممن

نعلكساالقيةهنهللحىجملالذىالاسلاميغالولم،العفيةالمعرفةعيه

ميانحمروائمومنفقطالحىالإطارفىالصرفةحمرواالنينالماديونالحيىن

ان.!طعهعالمفى-بانلى-الوجودوحصرواللحوص،نالمطفىا!انق

محاين:الىيختممالاولفىلوجود

مخلوتات.منبهيجطوطبالإنانانثلةع!طل9عالموهو:اثهالحةعالمد

الطية.وراءماعالموهو:الغبوعالم-ب
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الانانوصلةالانانى،النكرمنمتىموضوصوجودنواعابنوهط

مفا،بكلمعرتهاطسعلىالاالصلةهذضومولالجلألههضروتيولبنمذين

هواثهادةبعالمشعلقا!يفالمرفةفمفجفبها،واحلةلبتالمعرفةوهذ

العبيةالمعرفةإلىالعقلطريقعنلو!وللالجةالاهـراكاتمنالانطلاق

ومفجهاوالجاةالمادةمجالفىالعمليةطقا.فىالافانبهايخنعاتىات!

طربقعنلنجاوزالحةالادراكاتصايماالانطلاقهواليببعالمبنعلقفيتا

منيمكنحثالبى؟العالمالىللحلودالماهمىالاطارالعتلنىالغطريةابادىه

والربويةالألهةالذاتكوجودالميدانهتافىالكبرىبالقضاياالعلمهالمعرفة

طرينهوآخرطريغاالميدانمذافىالمعرفةمفجياخذفم..واني،الصفاتوبعض

معرفةعرفهااكابخوةطريقعنالوصمننتفهبعدوموجدلألهالعالنممناالايمان

.(الابقالمرجعابخس!لىد!س)!ابقالطريقعنعلية

الريلانجعادالرلهصالعلمانىالغكرمحاولة)ن(9959عافىالؤىوتول

ترمىاحكامعلىالوحىاخواء)نكار)دقدلا!علسابحت)طارصالالص

فىالحقانق)ثاتمحلىالعلمقلرةافحصارادعاءالىبلالوجود،طية!يد!)

المعرفة)خراجعلىلذلكالعلمانىالغكروبمر،الحىالوجودحغالهودائرة

منالحىنوقالوجود)ثات)مكانلععنظرا،العلمىابحث)طارمنانقسية

!جقاطيرالابقةللمحاكمةانفحصةالنظرة)نقافلا:وبظرد.انجربةخلال

العلانةعنونغافلهاوانجريى!انزيلىالميلينطيةنجاهلهافظراونخطها

اسايخن:حققينالافيربينفاخذلاالابقةفالمحاكمةينهما.

منمافرةالمنحملةالمعرفةخلالمنقاقىلأاتجربىالواتعسرفة)نأولا،

ومنللواتع،الجوهريةالهضفالقالظربتخلالمنبل،الحىالانطبع

ابفرةالواجضخلالمنلملاللواقع()الجوهريةالطخيةابخه)لحراكانالجلى

ضورنكونرمننمكاالتىوالاندسالاتجاطآبتعربتولدبلمعطيلألهه،مع

الطس.للمجطمحمد

تقدبر6لهلعلى،لقرآفىالحطابفىالوحى،صالابقةللحاكمةتغفلفيا،

-039-
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محلىماوقعالىجحافهافهامتنولهذاالانانفىابئرالالهراكووسائلحولهمن

المعنكئموجلفثهاقغنئونلاأئهاتجكئمطوننيأخرنجكمواللةةتعالىقالعباء

مثغكنماللةأخذانأرابخنمتلة:تعالىوقال.(78:انحلأ(وا!انذةوالأبفار

جحانهتال،641:الأنعامأ(بهناتجكماللهغضانةئنطوبكمغنئؤخبموآثفاركثم

(تئكرونكاتبلأوالأخذةوالآضارالئغلكئمل!وآنبهنمالذىهؤقل،وتعاد:

ايهالموكولةبالأمانةالإنانيفومالحواصاستخطمخلالدق،!23:الملكأسورة

مابت!.اللرجع.فلكاجلنيلما.اعطا.جحاقوافه

معارفهفيحولهمنالكون!)حوا!بكلالأنانالكربمالترآنوجهوهكنا

امامالكريمالقرآنانعرضولنا8الاتااووالاصشرا.الملاحظةأصاسعلى

وروابطهاعلاخهاوبمحصيتلبرهاانودعا.،بالمجطةالجزفيةالظواهرالاشان

الكريم،القرآنهمراتمنالعرب)افادولهناوجاتهااجابها)دذلكمنليرققى

وانظرالبحثادائدبدايلننوعمنىوفرصالعليةانز!نيهمخلقنتد

تملولقداتفكير،فىالحدثةالمليةالطريقةاصهىونلكواتجرن،واللاحظة

نوعة،بنموعرالكريمالقرآنفىالعقلىانظرعلىوالحضالعلمىالاندول

فىالعلمىوانطورالعليةانهجةأصبمجمو!اتكلموفوعاتعذعالجت

فىنماليقولهبمفابهرةذلكفىوالآبت("ص(990ابخدىعدى)مح!دالاتدول،

واثنثكوالئكال!الدليواتلاىوالأزفيالئواتخثبىبيان،لم؟6%ابترةأصرة

نجغذالأافيبهئاءنجايخابنالثاءبناللةأنزذوتاالا!نقغبناا!خربخىتبزىاقى

والأزفيالئا؟بنائئخروالخالبالرلآعوتمربذائةكليبنبفاونجثموتجفا

ا"نانخنزةا؟8-،:انحلأصرةفىنعالىيقولوكنلك(نون!3ؤفت،آل

بم!ونؤبهاونابفيدىةلمحفانكنمخنتفاوالأثتاتمي!نبمتمثمفؤ،ذاغتلإ!ن

تكونوامئل.دننانئأثانكموتخبليبمترفرنؤجنتريحونجمننجخاذبهاونكثم

بخركئوفارإنخبروإنجغاذواثخقبمم!جز3ونرةرئكثمانالأنفييفيإلأنجابيه

تفذافئثاءوتؤنجانجرليبخهاايلينفذاللهؤغنيبمتغننونلاناوتحثقونيشة

بمتئونيخهثجروبخةشرابتةلكمناةالئاءبنأنزذالذىفؤ!أفمين

http://www.al-maktabeh.com



بتؤبملآنةذللتفيانافمراتكليوبنوالأغابئوالخلوالزتونالزخبهنكمئث

بىانبانرهنخراثوابخوئمؤاثتنرؤالئثىوائكارالئلنكئمرسغربمتتكرون

بتوبملآنذنجلتنجىإنأئوائةنخبتاالأافيبينكثمترأوتابملآناتيتؤ؟!ئونذللث

تنونلأجئةنةوتغرجواطر،نخمابخةيخئفرااثغرمغرالذىومؤبميماكرون

رؤابمىالأزفيبىوأثتىبمتكرونولعككنمنغثهبنويخنهرابهموانجراننثلثوترى

آفننبمصذونفموبابحبموغلاناتبممذونلفئمؤئلأوأنفارابكثمتبذأن

ننئوراللةإنتخغونالااللهنجغنةتغموالزنبمتذكروناتلاكثئزلأكنننخئؤ

ضىص8؟إر75وص،70الى66)نهاكيرةآياتفىنفهانهجوشكرر(زجمثم

الكريم.الضآنفىيهرةانحرىمواضعوفى"لهور"

الكيرواصكراءاتعراض!ثخلقهفىالهبتنالكريماتالأياتتجداوهكنا

ونكرر،الانايخةالحواسكلبهصمماواخمارسلحلقهالعطمىوالظواهرانغممن

واثكرونلعلهمسشكرون،اويؤشرن،او،يعملونلقوملآياتفلكفىإن

)بطلحبم..ا!رملااتبجةهووالاروم.ففىوطمافبةضمقاجوالكر.بلمون

.(،هصابخدى

ان)يهوطلب،ولإحظش!بركىللعقللهكرجالترآنتوجيهنمركفلكوص

عزوجلاطهكابفكانوشفا،مدمروهاعلىيدلكىالمطاهرهنهفىتعمق

المجطةالكوفةافهآياتفىالظرعلىوبضهمقفكيرع!يةآدمبنىفىسير

والمخمعاتوالأفلاكوالجوانانيتعوالمفىمخلوتلأرومنجوانبفىمم

.نرخوا

انيفيدما(36-3،صافيىمصد،505-،9هصلهزنجدى)بملرصنمنكلواورد

انإليفاثارالأضاهءالانانبهايعاكلالقالوولملطيةاوضحالقرآن

ئطولنئنأفرنجكمواللةةالحارجيللحيطوينيةالاضالوجلةهىالحواس

النحل:9(قكروننغفنموالأفدةوالأففارالنغنكئموجلا!كتطخونلاأففاتجكغ

نىابانرالالحراكوجلةبعنارهايمرة1همهللحواسالترآن1محطىوتد،!78

فىعرجموكماممركاتهاخلالمنالممرفةو!صلاهما!خنالووجههالانان

-9.،-
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عالمانالوصبفبر)ذوائثآقد،للحوسالواتعالىباتحاكمصدايةأ"باتالى

لالحراكمحاولة،ان!فوباندالحىالامراكعنالمببللعالمبئهوالثهاهـة

العلوى،بمصر.المالمهنارط)مكانعليعوفاثهودعالملهىاننوالمعانى

نأمحليقكدانيبالآياتحاللاالك!3الدر،نن1!دهاومن

الطبحةذىالكلىالوجودعنلملهندبنيابموالمعوسالوجود

أهمبةكعدوهكدا.ب!لكالبو،الو!ضالملمثهدممط،العلوية

باعنار.بلالجاهز،الألكارمنمبموط*+9عليلاالوصمعالنعامل

،ن!ركفونبمالفرااه!ههلنطلب2ياتمنكابف)طاهر،(

ادراكيخوقف2ياتمنتالفأنهبوفىمم!كلاالعر،نيركدل!لك

ذنكفيإن،وائمكلرالتأملالتكرمملطثعلىومرامههادلاحها

(4:الرعدأ(يغتئون2لآناتيتوذبلثنجيإنئج(3الرمحد:9؟ضكرونلآلأتينؤبم

ينالوحبدالاخلا&!مهى!97:الأنعا!أ(2!نئولنبقوالآلأتتفناةنذ

عبر!نمالأولىلهئلأنهوالنبربمبةوالحعالقةل!رناالحعاثىنجوت

حدسعملبةخلا!من8الأخبرمعابخة!رىينا!دىحدسع!لعة

!س.

اخنزالإلىنرجعالفربفىالعلمىابحت!انرةمنالوصاتجعادفعمية

المرعدةالظاهرةضاعرالمحاداى)الحمسعمبة-8بكافط5بدءأ-الغربينالمفكربن

ذاتبالفاعرعلمنبا!)مكان!إنكارهم،!ريىحسالى(الانافىالوعىفى

الواتع،إدراكعلىاتجربدىالحدسقلرة،كانط8إنكارانيدالعلوكلة،المغة

فىالحدصانلائظهرالمنفحعةالنظرةانفلكمزاجبا،اقيطا)نكارمانعالى

ينلبل،فحبالمادىوالواقعالانانىالوعىين8"اتماسنقطةيئللاققة

ضطرين:)دينقمالح!سانبمعئانهاضوالواتعالوعىببنا+يصالفقطةايما

ن!نلذلكبالمطلقبصناىكدىوحدس،المادى)كراكنييممكتا!ىحدس

العمياتطلةفىالأولىاسقةيخكلالأولأنهوبيهماالأطصالفارقان

انجعابانجربىالح!صعبريتم)ذ.فبهاالأخيرةاسقةاننىثكلببنماةالفكر

عسيةنهاتظلقالتيالقبةلنلكويترالحارجى،للوجودالحةالنمظهرات
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المخصلةالحةلنمظهراتاتعاتجةتام!ربق!لةنها،اتجر!دىالحدس

كبةعبةذىاحادىنمظهرفىالنموراتجمغشدحتانج!سالحدسمجر

العمياتشموضعالحدسمنالضرينمنينوينالحة،المظامركلمنتجر!ة

انموراتعروالكلىالجزضينالمترةالحركةاىنفكرم،نيهاانىالننه

.(؟995عافىالوى.والمفاي

فىالعليةالطرقعافةنحوتعاوالمفكرونالملمونالعلماءوجدوهكنا

العليةنزضهمفىالقرآنىالاوومىالصورمجلينالعلمىابحثجالات

ضوهوفى،والعملةالعليةايادينمختلفشملتعلمهنهضةقيامالىفلكفادى

الذىهوالمعنولبو!ألااصحالمليةابحوتالبهااندتالقالأناق

.(36عىابخمى)معدالزمانمنقرفاضرارسةنحوتجلالكرجالقرآناخسه

*صة

الملمونانحنماواكالعلمىللنهجالقرآنيةللكباتالجزءهذافىعرضا

نأيخنىالقالكياتهنه،عطيةحفارة6لهامواحقع!با،طوكاوطبتوهاا!اؤذ

مى:العح،عصرالعمر،هنافىاليهمااحوجناومانحن،تثلها

التليد.عنانص(؟)

نجنع.طكلفىداعمالهالعتلوانعمالالعلم(2)

ورحت.الههنجعالبمللحاطةالحر(3)

الأشال،1لتن،وواتحدىالقمفيءك،وثملوالحجةبالليلالاتاع(4)

لابالفهمالمطابة،بعلمه!نلمماوعانكاربابحثالمطابةبالمليل،الطابة

ا!ط.بمجرد

قدالقرآنبكونونللاقار،العغلواخعمال1نعالواشرا.مفجانخطم(5)

علماءنلاهمنمالنتهامولعلماءنهوانطلق)بهاقدالذىالأطسع!و

انجريه.لهعلوم

-؟.ء-
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الاسلاماواثيهعالنربااثه!ببقهبا!نتلاعلأتة

(لاسلاىالمنهحالةوام!العل!اتراكميةتثبتلتىوا

ذطنمه

علما.هوانرفىالبا.فىنثاالانقراءفهجانادابخدى()محمدثير

بالبحثالفا.منالكيراؤلو:فقد،الفقهعلماعولوضعواالنينالففاعول

الطريقةممارتعلىقواعدهالاقامةاثرعبةمه!ولعطبهلمانظرأوالنحقق

مخلمولهنا،المدروصالظواهرلطيمةالتاطعالحكمالىالوعولنغة9بةالاسكر

كانوثروطا،اساالعميةتطيقلألهممنواتخلمواالمفجقواعدفىالأعويون

)صدالعليةاناهجروادعمومعلىانهجوتوامحدشروطنىابيدالأثرلها

واجقادبنالاولاتجريينلا!عاينوئقىعرؤضاكولنا(75-7،عىافيى

ا!كاوالقاصالاقيرومنبالواقعوالاقارلهعلبحثمنالفقهباعولالعلماه

،9،صابخدى)عبلحبمواحد،لمفىاصانهمااوالقاسوالاجقاد8اثفسيقول

.(الأمفىثانص

تيمناحدإليهسبنولمايملباتشيزالملينلدىالعلىالمنهج)ن

منامةضعلمولكنلهاوفغاتيرشامجبلنهجفلثلااتلكلانرفموفلك

وأ9ثيالاصكراوانجربىالمفجالعربتيالأمممناتءا!لعومفكروااوالأمم

الأمم،منلأمةالحضارةروحعنالبرهوبحثمفج)نفم،كنهجالاخرا.

المفجهوابونايخةالحضارةروحعنالمبرنالمفجنهج،يوجدحضارةتوجدنجث

للان)الظراعلنحينواتجريبانجربة(و!را)احتروقد،القاصالعقلى

..س!جتاانهجموالأوروبيةالحضارةروحعنالمبروانهجللبيد(وانجرت

وعملاصايخاعلمانرهـاانيجبالقبفاضاتلك8آتاذكرتالى6بضو

أورماءا!لعفاقواقدالملينالعلماءانالأف!انعنييب!لونجغىخالصا،

للنهجهـرا!مبعدأهركواجث،ة!اكالعلمىالمفجاصوفعفىوجقرهم

العلس،ابحثنطباتبكلالوناءعلىنجنهيقوىلاعلمىمفجانهالاسكراض

بعهاالقالطر!قةعنشاناتقللابمورةالعلمىلهجثاركانلليهمتكملولكى

)على.واصةبمورةالرياضىالمفجالملموناصتخد!الصمر؟هنافىالمحدنون
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الملينلدىالعلسانهجفكان(7هصالجندىمحمد،36عى؟977الار

..رععلىنكا*نا!ا

بننب!وضلاولالمسدميقعنلى!اادلن!ف!ولب

الأولمىالاولالعصر!)ترجعالعلسثإألمفجانالىاتر()علىنجير

بعضوذكروالعامالحاعىفكرةوضحالذىعاسكابنالصحاةنقهاءلدى

نوفعلم-الأعو!فايةوسالقاسفكرةانبل،المفهومفكرةالآخرينالصحات

فحبوالأثالبالنظافر،للأئا.كقياصعحافيعمروفى!افىعصرفى

الأولالعصرفىأيماوضحبل-البلأ!ى(الفكرانواعابطهوالمتل)وقياس

نإ:المحطابحرعاحبيقول،للملة9ظوئرللقاستواعداننىوالعمر

اقدسطرقعنخلمونابنوبقولاليتلي،فى!انىزمنفىاو!لكتالصحا.

فىتنعرجلمعيهورومهافىعلواتبعدالواقعاتمنكيرا)نهالصحا.

لالحاقافلكفىمروطعيهنصبماالحقوهااوثتبماضاصهااثتجةانموص

تعالىاكهحكمأنالظنعلىيغلبحقاكين،اواثيينينالاواةتلك!خح

.،القياسوهوعيه،جماصمضرعالحيلاذلكوعارواحد،يخها

الفكرمانلفىابحثبدءواعنمعاالملينان8الار"علىيرىوكنلك

عنونتي.الاعحاديةالمانلفىالبحثقيالعميةالمانلنىابحثبداواللخلفة

بخدانقيالفغه1عولعلماءلدىصالاولالجثنهجبخداننظغانناهنا

فىالمفج!ددفقد(67-66عى؟966تر)على.المحكلينالميناعولعلماءلدى

انموعر،مناثرعىالحكمهممطريتةبانمرجتعمتانبالنتيةالعلوم

ويخطلبدقةعنيخلولاعملاانرمجةممامر.نىالحكماتخراجاصححى

اعغالقالدنة،نلكحابونوافرتالجهودفانمت،والجرةالممقمننجا
ثاتوضلك)يهابحاجةممالحر.-من-اتاطانصمنالرعىالحكمنهم
والذى،(8عىهابخس)سصدالاسلاصلهفقةؤولذالفقص،العلىالنيهربلور

الأولالفيلوتكانضدقواع!،أرصمناولالنممانحيفةابوالاماميغبر

)كربىبنعحمدالأمام5جاءفم،وخانحهالاصلامروحعنالمنثقللاصلام،

كماكلامعالئمفاثفى.حيفة!أبعدفاضا!كلمانهابغ!اهـيوذكر(لافى،

القياسلغبوقد،الأعولفىر!االاولميخلوففهرضهاعولعايئمهو
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الالمجا.وفطو!بلورةفىرئيألحورا-واركاةاعولهفساثوفعاللى-الأعولى

الفكسالعمباتصمجموعةعلىالغاصنجطوىاذاترج،مجلافىالعلمى

تال.(87صابخدى)سدالمطلوبالحكمعلىللاشدكرالمجتهدبمارحااك

فيكتابلايخمابالقاسيقال:تلتاينفين)ضال(:نعالىافىه!حر""اثفعى

كتابنصالقاسكانلو)تك(:.لاز!نجرضالقاص!انما)جماع،ولاخةولا

فيكانماكلوفىكاب،نىه!احكمفناكابنصفيكانطكلىقيلفة؟او

الاسلامئغهنا)تال(.ياصلهتلولم!افىرصلحكمهناتيلنةنص

منالهوكان،الكاملةعور"نىالأعولىالتاسوفعوتد،الأعولنىر!ا

لبفقدولنا.(2.6-2"ىع؟9"تر)علىجيعا.ا"شايخةعلىالفضلكبر

بلورةفىرنجاهـورأ-واركانهأعولهاثفسوضعالذى-الأعولىالقاص

مجموعةصعلىالقاسبظوى)ذ،الريعجالفىالعلص.ا!الاوطور
ابخدى)سصدالمطلوبالحكمعلىللاندسللبقدسمارصاالقالفكرمةتاي!علا

يخمابالقاسضال:قلتابنفمن()فقال:نعالىاللهرحمهلهافى،8تال.(987عي

القاصكانلو)قلت(:لازمنجرفعىالغاسو)نما)ج!اع،ولافةولافيكابلا

وفى،كابهفىافىحكمهناكابنصفيكانماكلفىتلينة،اوكابنمى

)تال(:.تاسلهضلولم!افهرصلحكمهلاتليفةنصيهكانماكل

طو)قال(واحدلمفىاصانهما)تلت(:مقرتان؟هماامالاجقاداهوفالياس

دحةفيالحمرجليعلىاولازمحكميمهبملمنزلطكل)قلت(جماصا؟

عليالدلالةطلبببةفي!كنلم!)فا،انجاعهحكمببةفيكان)فاومحبسجوت،

فىالفجملامحاتلسحمدوقد1لقاس.والاجفادلاجقماد،باليهالحقجل

ضىالفالأنجارمنفاذكرتاكلتالن!فالأ:رحمهتجودالأصولى،لياس!قين

لرصله!اونعالى!حكمكل:نعالىادضاء)نلهقيعلبا؟كروكبعيلأ

حكم.بافه!ر-له1وتمالىالىأحكا!منفبر.!اوفبهدلالةعليهوجمت
انازلةخكئمنهاحكتمحكم،نصنبايىنازلةتزلت،المعاشص(العلةلممى

نصيصمنألمعئومنا(70-6صه)نالصمتها،فىكاتافايخهايلحكوم

ناية:الأعولىالمنهجمراكللهابقلهالىالاطم

نجها.نصلاانيلهواقمةثهحكمهاعلىضوصواتعةعنللبفد؟-بحت

عبها.صو!مناالواتعةالحكم!)مش(علىعنفلكبعدبخه-2
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ما.فىالكتلكوجودعنلبحثالجديدةللواقعةالرجوع3

العلة.نى6!مالماوالحكمنىبناومماالحكم(،)

اربعة:واركانه،حكمهعلةفىللأعلالف!)ماواةبانهالتاسفرولهنا

هووالأصل.العلةى1الجا!والوعفالأعلوحكموالفيالأصل

تعالىكقوله.المثهالمحلحكمديلهووقيالخمر،كرببهافيالحكممحل

علةهوالجامعوالوعفالليئمرباثةالحكممحلهووالو2)نابخبى.(

ذلكلوجود،اكهحكم)فباتعليالأفدولهوالقدمبالمفىفالقاس،الحكم

)عحيحبانهاثنسيمرحولهنا،ا!فيجا!بوجودله،ثا.ثىءفىالحكم

بهسيهبالذىاتجريروبقوم(بحكمهله!كمأنءبالىانىءقت)ذاالقاس

منالمفجوهذا،العللعلىبه،!قالذىالموضوعحكمالجديدالموفوع

منهجخلالهامنيخضقاسكرائةخطوةالاهوماالحكمطيةعلىالاتدول

مدارنعيهاالتاس،ركاناهممنالعلةكانتناومن.الأصوينلدىالتاص

بحثاالعيةمفهومالأعوليوناشغولهنا،الفرع!)الأصلمنالحكمقعلبة

منهجأنوالحتقةطرقا،علىاتعرتوكيفيةوئروطها،احكا!اونصتلواو!قيقا،

الأعول!ن،لدىوئروطهاالعلةمللولبلراتسداالديقبمفا.العلمىابحث

المعرفةفىابعيدالأثرلهافكانوقواعداصمنالوفوعبهناوضعواوما

عد)ذأفانعيل.(؟990الجنسعلى)مصدابحثمناهجصعيدعلىالانانبة

تانوناووانعيل-انيرهناعح)ن-9ضالاشرالتاساطصهوالأعولن

الفاعهالعلةففكرةمل(تيىارت)جونعدالاتحراءس!اايماهوكانالعلة

ميتبمللظاهرةوشخةئقئمةظامرةاوئىه،"مليفهمكماعرلاقا3ء،"عأع

.(؟27-؟آ.ص196ترطص)علىمملها.آلاسكراهنظراطصالعلب

الأصولييقاعندل!يقاوهلالعلةاشروط

،238-؟93عريندىبماشم.12*-؟؟.عر1966تر)عدىمنكلعرضلتد

عدلمحققهاوطرقالعلةلثروط.(95-89عىالجدىوصد.45-29صسص!ج

مخبفها:بطرقشكاالعلة3ثروطاولاوتاولالأعوين
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الأصوليق،عنلىللةاشروطأولأ،

يكنلمن!فلها:معلوذالحكملأنالحكمىمرلر،اليتةلكونأن(؟

يغلبانمو8ابتلاىتولذلكويفرع!ة،كوماعنخرجتيخهناهيرنمةلها

وهاصاما،ئىءكونلأجلهاثوتهاضدحاعلالحكمانالمجقد!نعلى

هىدانمامؤنرةمخونانيخها8ثزلا8كل5ضدفالعلةآمل،عنالملمونيخلف

نرضأىالمعلول)حداثنىيكنى.ابمعئ-اثروطوعر-المخلفعرالمتد!

ن!ني،العلةنعربنى،مل،عنبنعدونالأصوبون)ذئرنجر،ظروتاىفى

مىولكننحبمتدمايتيكون،5ضدنالعلة8سكون8منبالى6لهربكانوا

ته.لهىءفقؤم

لا-!صودةلحكمةنلأجرمابكوناناىفابطا:وعفاالملةلكونأفى(2

نىالملةوضرحان)ذجية؟ظاهرةتكونانهناوبرجب-لحنافامجرهمةلحكمة

تعنروالاالنرع،الىالحكمنقلنىالأعويونيقم!هالذىابررهوالأكل

العلساتدبرضذا!ديل!ا،وعدمالصلةلحفاءنجةالأعلبحكمالفرعشمول

الحديث.المنطلقفىلهشلا!دلاالعلةلمنهرم

ؤجدالمررمنعورةفىاللةوجدتكلمااىطرول:العلةدكونان(3

نىرئي8ائروهناظهر،ظهرتنكلماوجوط،الحكممعالعلةتمور"اىالحكم

الحققية"العلةانبربةشروطفىيخابنالرنيىالغتنارلنقدالعلس،ابحث

نصفى8ءح!8فرنىلهمفدالذىهوف؟ذالمفىوهنااطراه!ا،طريقعن

القواعداولفجعله،7أااآجا.ثم+!"احمه!ه!رحمععمالحضورتجافمةالجديد

ولمهآلاءولالوتوعنىانلازمطرسنةوهىالنروضنضينطرتهفىبئهاالى

وجدت)ذااىوالمعلولالعلة!لازمفكرمحلىتومالطريقةوهذ،("ول!مء

.المعلولوجدالعه

نموراى،الحكمافشىالعلةانتكلمااى:معكةالعلة3لكو3ا(1

الحكمتعيلمغ!اهناوبررىانخض،اختعتما-فكل!االحكمح!علة

قدبل.الحكماننا.ادى!لةانناءيزددمعلة،منكثرللحكمكان)فالأ.بعتين،

عمممنبلزملاتالواولهنا،اخرىعلةوجودلاقراضالحكلأوموجدالعلةنض
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سنهوهو"،دلانجر.ئروطفىنجابنانرطهذاطقوقد،عالمدلولالهمبل

،7*"احآهص"!ر"*العلسمنهجهفىاليابتانمةفى"!ص!يمكوناثةما

ناإدمذاونجد،له!ابم1آضدالموتعفىالاخلاتطريقبينهالرطذاكوهو

.المعلولوفابانضوفابتاننتاذاالعلة

ول!يقكااالعلةعلىالتعردطن"لانيا

العلس،ابحثفىومكاتهم،المليناهبةشجلىبالذاتالجانبهناوفى

وجودبمجردالقباصفىيضوالمفهماتجربىالمنباوج)دوملواتدحيث

ولاوالاطراد،انعيلقانونالىالقاصهناباتادولاوالفرعالأعلن!يالجامع

الأعلبينالجامعوجودلمحقققوايخنمنلابدبل،للعلةة!اخوط!بوضع

وأالالكوهنه،بالمالكالأهلةهقتبةعلىالأعوليونتعارتوتدوالفع،

فقطليتالاشراءضوايخن،جامعةعللمىبلللابمات،طرقاضطليتمعظمها

الىكنفمالأدلةأووالمالك.العلةهى-ا!اطرقاحافبل،لاباتطرقا

لهمش:

.!لرسولوفعلوالاجماعنعىوهىفقيةاهـلة4)

:8انغق!قووالدورانوالطردوالتمالبر:وصعقيةوارلة)ب(

الأصلفىالأوصات)حمريعنىالوجطالمعجمفىوالبر(ط!منبروال!سيه!9)

(4(3عى1985العريةاللغة)مجمعللعيةباتىيعينبعضهاوالغاءعيهالمقى

وئئنواحدأواحدأوتجبهاالأعلفىمخمعةمعانعنهمجثائاظرلأنوذلك

هوالاصطلاحونىوسرضا..يرا.واحد!الابهانعللعلاحعنآحاهماخروج

لاان،واتنى5انحمرهووهناوالاباتانفىينسهموراناحسا:لهمان

يمكنالقالأوعات!معراى:انحصر،لالأول5المرموومناكنلكيكون

آخربمفىاوبمليل،سنهايملحلاماطيطالاخارمافمعيهللمقيبهااتعيل

نمالراىبادىءفىللعلة!لحوالىالأعل.فىنوجدالقالأوعافحمرهو

شنا!ه!ابتنالىيوكلوانحمر.للعيةابتىيعبنسنهابصلحمالارطال

ممدولفدبالجربة،لهرشى!ربطماوكر،(لظنالىفوعكلاتر:
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جذتئمللحكمعلةقكونأنيمكنانىالأوصاتحصرذلكمنالأصوليون

حذفثمونرقيبتصنيفعميةفهىععلاحية،علىالميللقيامبعضها

نا)يهالاشارةلمجدرومما،للحكمالحتقةالعلةعلىدليلأثكللأالقالأوعات

07.مءالحذفةق!رطوهىاثلالة،9شهتوفى!!ه"فريخىتجناهاالقاعلةهنه

.له!،ءالبراقىطريقةوصاهااليهافاثار،مل،بع!جاءثماءأ!ن!"هنلة

فىوطقو.العلميةبحوممفىالملكمذاالملموناخخد!وقد،أوو*4عدا

.!ائاء)ناناليةالصفحاتفىجلاصكماوالطعة،اليياءفىابحثمجالات

هووالطردوعمعا،وجودأالعلولفىالعلةهورانوبفى)2(الطردواسن

معالعلةدورانواللورانالعع،لهونالوجودفىاللعلة(للحكمالوعفمتار

وهو.وال!كى،.آبالطرداوبالجرمان،8عةالأصويونويبرومحسا،وجودأال!لول

ذلكعلةالوعفهناانفيعلمبارقفاعه،وبرتعالوعفبوجورالحكميرجدان

الحمرحرسةن!نالكر،معبالخرج!للدورانملأالأعويونوسضرب،الحكم

انعرج!داروهكنا،النحريمانضالاسكارضهارتعن!ذانكرأ،كونهعنة!ان

وعدما.وجولاالامحارمع

لاوقدالقطعنجداتجر.تكثروتدانجرلهة،عينال!ورافاتالأصويونوتجر

رضاوبقول..لممعونظهللموتقطعامتزمالراصففطعذلك،الىتعل

الاحصاء،تفوقجداكرةالمدارعيةعلى"لمالة6لاتالمور8اببورى:المين

بية.الهمورانوهىباتجرمةهمتانمآالطبتواعدمنمجرةجملةلأنوذلك

والأفذ،لأ!ابعضتاولمعنمورن!نهاوابرون،9لغونةوكالا!الوذلك

.ومحسا"وجوما

9سنهطوهنابنلأ!ا،الحكمتوجبلاالعلةانالىالاصلامعلماءتوصلوقد

يسمانىابحثالىالعللنىالبحثعناقعاضجث،الحديثالملم

الىبنه،للورانم!لكن!فوع!وماالظواهر،ين8"!رباعةالوظبفهبالعلانات

واتخلفالوتوعفىتلازمقافوناووالاختلاتالاضاقبينالجمعطريقةكبيرحد

انالىونج!يمعرأه(ولعلهوولآء*8"!ع8(ه!،ف،3!س8!عألهلأااضد

.فابفابت!)فامعلوقحضرحضرتاذاالعلة
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يةوخدمننمفمالملكهنامنهومحولالأعويوناخلفا*طم)2(تثقح

سامىعلىوكلىبطفارقمعالأشينبينخلطمنوفهموالخمافيوهمن

ىاالتينهىوانانيةالحذفوهىالأودعمبينعلىيقومانطتقيحاناتر

تجقى.مماالعلةيمينثمالمحلاوماتمنللعيةيصلحلاماحذتالقانىعليان

وهىالمحدئنعندالفرض)ثباتفىالبةالطريقةئهاناطتقيحانوضيف

منعددالدينايكونانوقعنى،ما6لاح*لهىه"حاأ،!ن"!،أه"الحذتطرتة

التىاتجاربنناتضالىالفروضبحذتفقومفملهاقافمةتضع!فروض

الفرضهوالقافمةفىتىابالفرضنقدنمبخهانر!القالمالةتحقيننعملها

.(؟27عى؟966ترطص)علىالصحغ

ظصة(

انهجاصوضعادناكرةبمقرلهةتوعلواالملينأنهنامنوتجغح

والة،القرآن)يهيدعو)ولية،نثاةوثاطورتكا*،نهجافلألهاسا2شالاشر

اتطق،الىانتلالقانونومنانجري!،العلسالبحثالىافتىالفقهمنثم

!)وقالممالطيى،الغانونفكرةمنالمحمئونعرفهماكلفياللمونوعرت

انجريمة.ابحلأمم

العلسالاشراءىبمفجه8ملجوارتجون5يظهرانفىفرالاوهكنا

همااطجينتانويخنفىقركزتوالقالأعويونو!لأالقالأصعلىشلا

لأاأ+ءمأ"ولمهالحوادثوتوعفىالاطرادوقانون8لأ،ألةفىلا،ح"العيةفكرة

والوعولبحثاكواتطوكلنىالرماضبانهجالملمونانعانوتد.ال!*!!

اتبرتتائجعن،تعيرفىالقإتلدتة!ا

المسلمبق،8طعداعنلىاثه!وفطويئمرما

منظ!ةخطةماضمد1لعلمىوالمفجالعلمطريقةانففولانيمكنجقمما

ولهناعليها،ابرتاوخقهكف!)الوعولبنيةحةأوذنةمحمياتلعلة

وسنلوهابالملاحظةيدافهو:رئببةثلا:خطو!فىبرالجريىانهجن!ف

واتبربولهفرضفالملا!اتجرب،بوا!ةالنرضتجضيقولهتبهبالفرض

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


انلابداتذلكهمضولا.انج!سالمفجلللةاموتانلا:الفقرات)فنس

يدافافهو(لعالم،اواباحثيوبمافىضفاكيكونضد؟بالملاحظةنجدا

لىالعلصالمفجبانالقولهممكنفلكوعلىوهكذا،الملاحظةثمبالفرض
القبالقواعدلانحةوليىوالمكرة،الجامزةاب!ربةالمواعفاتمنمجموعة

الماتمنمجموعةهودانماموضوعكلوعدعركلفىماالانزاميخوجب

الملافمةعلىالقهمرةص!منالق)جراء6علىق!ضاننجنىالىالعامةوالرو!

6،عىعب!نامرطمر،،55-،52صبمالرص)هـرتالممر!6ذطواتمحغواتوص

.(52ص؟996عبتصى"62-

بنرضالعلميةالقوافبنلصافةوانجرلةالملاحظةغط!ميالملبنعندوانهج

فىالأحكامطيةمنللتمياراالاتحراضالميلمن؟شذفقدالظواهرتير

الفلنىللفكرفزاوجحدثوتد(؟.2-؟.؟عىابخمىد!س).المختلفةالعلوم

والأطاءالفقهاء،الفلاضةلدىالجرمةعلم-الجاحظصا.وما-العلىوالمن!ج

والجولوجياوالجزايخاوالاقصادوالاتجماعصاتالرباووالكيياءالطيةوعلماء

.(؟3.مرابخدى)بطلحبم.الاوليةالحضارةعلماهمنوعرهمواتت

عددهملاحظةدانمأ"يداالذىالديلبانهيعرف9ضالاصحرالميلأونانهج

اتبجةاطعاعلىهـشىالاسان!ملكهاالقانجرلهةبوسلارخلفهااوالحالاتمن

قلجصاانصذلكفىد!و،انجارباوالملاحظاتتلك!اقوعىالتىالعامة

والخاربالملاحظاتقصب8علىقىىالق9ضالاشرالدبللمراكلدقيقا

انعيمع!بةويدالنرضهناوان،الفروضاحدبوضعيمحنحوعلىونرتيها

نهجافكان،عديلةو!ارببملاحظات!دقهمناتحققبعدتانونايصحوانه

،والمعادلاتالمغمحالماىالمقلعالمالىالتجستبلمنالصعودفىيخحعر

ابخدى)مصد،والواقعالمعقولينةل!ملانضمنلكىالواقععالمالىقهطنمودثم

.(،.2عى

بطربقةمراحلهممارتوا!اعواالعلسالمفجهلاطيةبونالاولتمبروقد

يعطىالذىالأمر.العلىابحتفىوأهبةالاستراءهـورالىتبواضدنهجة،

نلكمقصا.علىنلكالذىلقانونوضعويانالىا!بفى،نجبرهاللظاهر
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اتاجاممروالنجربةالملاحظةمرحلىمنهزلاهالعلماءأشذولقد،الظاهرة

احكاما،عليهاورنبوافروطا،وضعواولهناوالقوافبنللاحكاماطصاالعلية

منالفروضمرحلةوكافت،العلميةساعفلأ*كاملالاصكراه!جلاعطاء

الرحلةهذ.وتجهوابحثالاتماممنالكيرالملموناؤلآقاالقالمليةالراكل

هنهنكبلكىانهفلكجانب)دالملموناهـركوتد.دتقعلسبالحوب

بالمنهجالاقعانةمنلابد"كانالعلميةالدتالاصكراء،فىالمفجةالمراحل

بماصنىوالتاسالرفيلغةفاتحسوا،تانجمن)بهتجوصلمانثبدفىالررلهاض

للعلم،عجحةبدا،خلالهصجلواجفاعلبابذلكفحغفواالعلبةالتانج

.(؟.3عيابخدى)ص

((ب!ومالي!ت)المسلميقءعلطلليلعل!اوعمليذسلىاثه!خمطولاتيلىوهما

3عاع"،6،13ء"وو+،،!ها،ل!لميةاالملاضةيولأ،

العليةالملاحظةشى!ميدالأولبمظهرينالإسلامعلماءلدىالملاحظةتملت

ابحاضمفىالملا!اتنلكممارتفىاتنىالمظهروشلومواصفلألها،وشروطها

.(؟؟5-(3.صابخمى)صددفبفة!ماضةعورةفىاتنجوضربرللخلفةالعلية

جهفىالعاهـيالرجل!ايقومالقوهى:عادتسلاطةفاكاعلاحظة،شى

*حظهيجعلمما،علمىكئفالىاتوعليغىلا،لعادىالرجلوهناايوية،

علىنقوملاالملاحظةومنهايوبةالمميةبالحياةالحاعرالمام،انفعلغرضتخضع

لااليومةحيلأيهطاقفىلأفه""اجفىالعادىالرجل!لاحظهماينالرلهطفكرة

الموقوتالعملىالنفعفهايفهطكلبلللظواهر،فاصةنقديةنظرةلهتكون

الظواهر.هلهعنلهاجم

يكونمالظاهرةملاحظهعندالذىالعايم*حظةنهىالعلمن:الملاحطةاما

مكملأجزءألصحالظامزفىجديدهوعماالكنفىبفهوثمفى،هدفله

القالوقانعمنشكون،العلممجالفىالأويةفالمعرفة،العالمعنمعرفتهنق

اسا.هىالمليةالملاحظةآخروكلفى،الملاحظةخلالمنبهاوعىعلىيمح

-15،-
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الظواهر،اجاباكافئغةوالظوامرللأحماث8ومفبروشظمدو!مقم

الافتا.)تريمز:نعىلأفاالظوامرمراتتمجردسجاوزكنلكالعلميةوالملاحظة

وحلةوالاخلات،الثهلأوجهعقلىو)لراكتميز،ناتوسميرة،ابحثلغرض

الطح،علىيبومااعماقالىننفذالعيقوالفهمانييزعلىوتلرنهالن!ن

ناخر.25-؟7صبمعتاعر)طمر(الامراكلموضوعالأطجةللملامحضمايف!اوهى

.(8هصطفل

الكفهووافحهدفاجلمنابحتمايقومالقمىالعلبةفالملاحظة

فىوابحثعاعرها،ينترلهطانىوالعلاتاتودقلأ!ا،الظاهرةضاصيلعن

ف!نهضعكلماالعلملأنوالأناةالعبرتجوخىمطالبالملاحظةصالوعلهنا9نباعه

والدتة؟الحنرفىانمرجكماتطلب،فروعهمخلففىالمكفةالحقانقعمدبزداد

بمطرج!)موتجديلطةآفاتااباحثأمامتفغالجميذا!ئافاتلأنوذلك

.(؟6هص

،32-3؟ميبم!ناررطمر،،67-؟66عىصر!مب)هـوتطملمية،*!فذالملا!ة

.(89-هه-85-8،صعاتلفاخر

لاسالملاحظةووطنلاكراتباخخداماوللجردةبلحواصالملاحظةتكونقد-1

نلحة.ملاحظةضلنذعيهاوطلقللحلوتالحواسقمرةمعينق

نظهروالأولى:أ،\لة*ناما7حكمةاوأامانالةوو7حكيفةاللاحظةتكونوقد-2

نصصالىهما!تهاالعالميوجهجث!هاهأ!ايولوجاعلومفىبوضرح

ذلككلوقموبنالمقارفاتلهاجرا.وابخاصاالجةالكلأشاتافواعوقنوققم

فقد...هيخقولالملاحظةمنانوعهذابخلالفمبنتاموقدخاص.جلفى

تمركالتيالجزيخةالمعافىمبنواحدلكلالبمر)كلاككيياتتينعلى!ينا

ي!ركماومفا،بالمعرفةيلركماونهاالحر،بمبردطركطنهاابمر.بحات

طركيىابمترانقينتدو)ذا...هكنلك:وبتول.،والاتدلالاتبالتإس

كيروكانمجر.منلامانلأءنى)ماما،ضوءفيكان)ناالاائمراتمنضا

وجبنتدلها،ابصر)لحريكضدابضرعلىفؤهايظهرتدائضرةالأجاممن

الضوء،.اشراقوكيةالأفوا.خواصعننجعثان
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الظوامرملاحظةوقعىأ(كلأ،!8*7عأ(،له!ى،585.الكيةالملاحظةاما-3

واليهماءالفلكعلو!همئلفهىبها،ترقياتىالملاقاتعنولكف

لد،القالفاعربينالعلاتاتنجحديدابحثيقومالوعهذاففىوالطية،

الرمزيئ.والمغالرموزتخعكيةر؟يمةنبفىعنهايبرثم

...8يقولفوكثيرابقوسوقدبلالئمبنالملاحظةمنلهوعهذامارسوتد

الذىءو!ضلاوكنلك،مشيةخطوطصوتمني!نذالذىالضو.معيرنغان

يظلالغوءن!فالدخاناوكالغار،ليىتالىالأبوابوخروقفقوبمنيدخل

الهمبنانهذافمعقالضوء8.فيهيدخلالذىالتبمناتحامةعلىنمد!

انىوالصنات،النجرقيالظاهرةنكونعبهاالقائصناتناه!ةيونتا

نرضتانىالمفاتمنانومجنمذينسنونرلطاتجرلهة،بعدالظاهرةعيهاتكون

منالعفاتنوعىينتربطالقالعلاتةعننكفاتجربئوسدقيالظاهرةمن

بالاصكراهالأضواءهن!كيةعنالآنفنجث5:آنحرقولوفىبمها،الظاهر

."وضواحهااحوالطمنوالاقير

ابخسمعمد،؟79-؟7.عيعبلارجم)لهوتأب"حظةمقضط

.(؟.،-".3ص

لهدوونىفايةناتمةناصةالملاصةخكونالوهممنخايةالملاحظةتكونان-؟

فىملاحظلأممعناتبيرعلىالعلماءحرعىهلاعلىوالميل،والموضوعية

مضبرطة.يايخةورصماأرتاماتئكلكيةعورة

نجللااىلهظاهرة،تجللىالنلألهيةالفاعررسادتفىالملا!ةوموضوعة

1لفمابناثارولقدكرفا،اوأجانرا.،طنجلداكاتجبهفىنرفبما

باىالملاحظةسلاكلللاالهرى،؟نجاعلاالعملاتعملا8بقولهالممقفلكالي

."وا!اهاتآراء،اويول

خىعجرهةعلهأفكارالىلهواتيةا!استجحوملسكالملاحظيقومان-2

)هـركها.نشق

يقمموانما،فقطالملاحظةعلىمقصراالملا!اتمنانىهلايكونلاان3
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عنالفمابننعللاتفىالحالهوكماوزوحظ!كلىيماعلباوتعيلأضيرأ

القمر.وخوتانمىكوتظامرة

دون،الصرةللملاحظةنخضعحالةاوظاهرةنينالملا!علىجب-4

علىانركيزفواندومنالمدروت،بالظاهرلهاعلاتةلا(خرى،بحا!تالافما!

تانجإدووعولهابحثجهدتونجرباترار،ورعم!اواحمةحالةاوظاهرة

ضصودةنكونانالملاحظةنىيخرطولهنا،ابحثتدالظاهرةعندتبتة

اباحثمراتجةنكوقانيمكنلا)ذبخها،برادحالةاوموضوععلىومقمورة

لها.هلفلاضوانجةللظواهر

ونجهوالياثروطالحصاضتلك-الثمابنعنذكركما-الملمونتلبرولتد

فا-مهالمجربن"ولاجانبنجابريقول.بحوعمفىفعلارصهاوماعليها

يخها،ذكرفا.مالكويخخيلفصولها،ولمجمعكلصانقصخى-انجر.وبقصد

علىبؤكدجابرفكاناندببر،.بطربقةاوالمبزانبطريقة)ماوقثببرنظامفوامر

فند،وخصانمهصفاتهكاملتثدتف!ذاوخوا"ءبالىاتامةالاحاطةفرولية

وهوواليهعات،الطانعلاالكياتوزنفىالبزانواشخدامللتجربةيغرفنذلك

محمدوشبر.الأيخاهخواعىصرفةفىمعاوالكيةالبهيةالملاحظةعلىتيد

ابوالطبوضول،الطبمجالفىبكاملهاالعليةالملا!ةكجلىانهالىابخدى

كما:انظرمننهاالأول:جعبطةالأمراضعلىالدلافلان.الطبرىالحن

ل!يوكماالبد،بردعلىدبل،القدموورم8النفةوباضاللونعفرةعليهنلل

الحارةالحمىمعالوجهحمرةد!و،،الطحال"ورمعلىالثهوياضاللونصاد

الدلانلبفهبواعلنم،8"ابرقانعلىوالعبناللونعنرونمل،،الرنة"ورمعلى

الكلاو)انظر(اضرهناومن،المرضفوعلخبصاعراضسعليهاترتبوما

ابخمى)صدالمرضطيةنخيصفىالاصتدورمراحلاولالخارجى

.(؟.6-،.صه

الطبفى(313-2ء1)زكريا(بنمحمدبكر)ابوالرازىعمل؟نمبوقد

قلكجراهمنعلبهايحملالىاتانجورعدلمرضا.المائرةالملاحظة6!خاذعلى

الذى،الطبفى"الحاوىالطبسصعةفىالملاحظاتنلكتائجواؤدع،الملاحظة

-1؟8-
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اولوالحصةالجدرىعنرسانهكانتضد5*ي"حم!هحبا!باللالهيةيعرت

وتد،"اكييهةصبرقيملاحظاتعلىبخةب!ورهاوكانتابابمذانىكبط

حالقفىملاحظا"تانجطيةالى،هـيورافتوول5وشير،لغاتلعمةقرجت

.؟.8-؟.7صابخدىد!س)الدققوالتحيلالملاصظةفىآيةباماوالحمةالجمرى

.(2"-23؟صو!ررتفاص

،!دىاسايبيمكرانيظغالماهرالطبان(428-371)نجابنوبرى

لكىالملاحظةانعلىوبؤكدوظواهر.المرضاعراض*حظةفى،الماهمةاليها

مفايخلصلكىنترثممحمهة،حالةعلىقنصبوانلابدهادتنكون

لاالأمراضعلاجفىالكلىالفانونعافةانكمالفبرها.المجحةاتبجة

عدى)مصدالقافونذلكعلىللدلألةالجزفيةالأحكامتجصبعدالاتمانيمكن

الكمىبثقيهانخلىالعليةالملاحظةن!فالعللمجالفىاما.(؟.8عىابخدى

جمعضرورةالملمونعرففقديخمور،ماالحقعلىاللبنلدىوالبهفى

بالأجيزةالاتعانةضرورةالوقتنفىفىاثركواوكنا،باثهدةالمعلوطت

وحواالمراعدنجواالفلكيةوالظوامرالكواكبحركاتعنالكففىالماعمه

ولقد.بهمجطالذىالكونعنالمخلفةالفليهةالمعلوطتوجمعواالاعطرلاب

الجانبهنافىديقةتائج!ققفىالأثركرلر!اضهبالتاطتلاش!انقمكان

رعداتالفلكعلممبالفىلهمكانفقد،النلكعلممارفىرانعاقحائعذكا

يمة.الربالعلوموسبنيخهلرلهطواضاعوا،بهروتجاطت

انهارف!منخطتييننىاثلاتحاب(0،4-175)ايروضاخعنتد

بو!ابالعليةابيروضوملاحظاتارعادوامدت(والجنوبالئمال.ا!ا)

انصاوجوحركةالوقتونينالفر-والةطولقاصلئلربض
والجزرالمدظواهرثامداتوفرعوائص(الأرضبينالوسةالمواقع)شد

الأجهزآلماعلة،ابيروفىواتجكربيهما.ولهنرقالعروخوتاثمىوكوت

و!مبدوانجومالكواكبرعدفىاتحعالذىالا!و؟نىالامطرلابفاخع

يكنالم،سارتون"جورجيقولفلكوفىالأرض!حمنابميذالأجامابعأد

للكبرتجكرأكانبلفحبالمعملةالألاتموفوعقئقمحطيا،كاتجاالبروفى
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النهيمآكابهوفىالكبرةرطنلهفيالآلاتهدقاولوتدابضا،الآلأتمن

!رمش!مب،؟.9-؟.8عىابخدى!لىد!س،6؟صنحبل)بىاتجم،صاعةلأواثل

.(032-،.2عى

،36اع*،ةج6*7"،"أكالعديةالفرفالانيا"

وشى-وقبا()توففى)مايبى(الافرلهقة،لكل!ةنىالفروضكلمةقي

نهو()تاعدةكاساصالديلتالاتراضيرضعضمماأنهتتقوهى)يمع(

لهبكونوالذىمققتيرب!عطاءالمهمةمنهننجزوهى،...ابعضبعضهايمم

اوعحنهاتبتانالممكنمنذلكبعداتنجهنهنه،اتاجهانممعبةتلاج

.(؟86صبملرجم)مولتاتجارباوالاخارطريقعنترض!

وفىالرياضةعلمفىالفرض)انيرىحيثموى()بولالممئضىالىب!فو

منالمرءيخحققصفوالذىئختح،لذىالقانونهوعامبوجه(لتجريمةال!لوم

وفوحا!ربداتفقطةوهى،ناللقعبدءضطةتلكالفرضابطل!)ذا،صدقه

وافغيرينينالعلافةعنحدصققرير:لهدرمفأبطفىفهوننانجها.من

همنبانالواجبوشابرت،تت!ولكنهالعلاقةنلكموقتد!د!اىكلر،

مرقطاالأمرنها.فىاعحالذىاتخمن3صفاومنعنا،باخاالحقيقةالى

تتضقونجهاالعلسللابلاعمورةابرزالعليةالفروضفغدوضلك.بالنرض

يعمدضسااتوعفىوالوحلة،المخلففىاتمانلعنتكفالقالابداعفروط

عنالتبيرعوركلربنلكفالفرض...تصلخطفىالواتعئار!طالىابحث

رفدحدص-،حطبابوفزاد،ثيركما-فهولاتاجاخمولةالعليةاثكلة

)علاحبالاتكافج!برولكنهانحةالوقانعفىبعيهيرهنلمطرنايصمن

.(52-،7عرعلألهلنانحر،7ول7،صعى،،996عطبةصدى،؟92-19؟صنمر3

مجردفىيتوالملاحظاتانجارب)جراءمن!غايئانالىالملموننبوتد

مقبىلضيرعلىللصولانفجوننطمنرفبب!انماالمعلوطتسي!كفوجع

!بففىالعفلهوريرزى!لاهوالشبروهلاالممروت،الظامرةللوك

!دته،علىالواتعولجنابصخه،با:شكهنالذىالنرضلم!افةالمعلوطت
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نلكمقماروعن-والملاحظةانجربةبوا!ةعملا)ثا"ءطرينعنونلك-

يقولالمدروتالظامرةلحيرعلياقانونابمحوتدنرنض،قدوالفرضالصمق،

الوتافع،اقحانعنبممزلبزاللا،معيةلوتافعموتتضبرهوالفرع!ان:،آماخ

مجرىيمرتانونالاماعر.إلىيعددانجب9نفانرفاز)ماتعدمناعح

الملاحظة"لأنالكذباوالممقلمجملالنرضطيةانهناومفىالظواهر،

عنابحثيعبرانمرطالاعدتهمثلأومكنافالهه،نجانقدواتجرن

القالعلميةللطرضة)ثراةالعلسلهفرضثكلوضلك،للواقعمخالقه)ثات

)صديمافةاىلأصولانجرييةالممارطتبعدوالنيربانديرالعقليتاولها

العلية-نروضلجمغ-،اليهدى8العلساليلوتطكولذلك(؟2،صابخدى

ظاهرةفىكماتعمدة،لظواهرانجر!القانونلصافةواتجربةالملاحظةطرضة

اقتراببباثمىوائر،بالحرارةالحركةوعلأتةبالحرارةوالانكماضاتسد

لابق)الرجعأخرىوفليةطيةظوامرمنفلكفيرإلىنها،بك،وك!بعض

.(2هعى

واللموفمقرحةوتفيراتحلولمىالفروضانالتوليمكنولنلك

الأنحر،تلوواحدأالنروضهنهصلقممى)خار)مكانيةثرط،ابهمةالظاهر؟

ئىء،بلااوالظامرةيفرفرضمن!رأوباحداتجربعميةتتصقدوالق

عندالضوضاهيةالىمحبدالرجم"آهـولتوثير.تغرهاوشمالفروضفترنض

ضعرأهاماواعبر.الحطرولحور.(لفرضاهبةالهثمابنألحركجثالملين

وضيرالعلسابحثمجالفىجوىهورله)نهحيثانجرس؟المنهجضاعرمن

ضد.العلمىالقافونالىالفرضمننضقاطصعلىوالوعولالطيةالظواهر

آلمجدنل:6لهوالهفىذلكونجضحابمر،تمجالفىالنرضالهئممابناتحع

المبعترن!فشدثا،ابمروينينهكان)فاالاالمبمرقمنثايلركلي!البمر

يصحالقاثبمراتمنكانوانابصر،سمركهفلشابصربطحطضفاكانانا

تكونالىائبضراتمنضاطركليىابصر"ولمجدجولكماالبصر،يلركهاان

يمنوكانلبصر،منابلاكاناذابالاشكاس،لها)لهر،كهويكونواحدهواءفىممه

جمغضطعكفجمابمر!حوفيابمر،يمركهالذى!حهمننفطةكل
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يمركهالذىائبمتر!حوينالصر،!حينشوهمالىالمشيمةا!وط

ائبمير.

الاابمتراتصشايلركيىابمرانوهونرفا،بنرضهناسئملابن

ولاواحدمواهفىتكونالىالمبمراتيدركلا.اكماطفغدويفابيةكان)فا

الذى!حهمنقطةكلينوكانلبصر،ضابلاكانافاالابالانعكاص،يمركها

فاكوليي،وهيةخطوطاوتوقممقمفللبعتر!حوبنبمريمركه

مجملر-)مو!الكليفالجمئلوائبمترابمر!حسنتو!حانلاوحاجز

ومو،الفرضصحةمنالتفىماماعضرأالهئمابنادخلوقد(؟8*ص

)عح!دالمعاعرةواتجاربالأبحاثفىبهففذالفصروهذا،الرياضالاخدس

.(؟3عرهابخدى

.(؟28-؟52صافيىدس)د!!ل!اييق.!فرف!

الىيملالذىبالحدصال!لمىالفرضعنالاولمىالفكرفىالمناهجائمةقي

معرنةفىالرازىاشرطفلقدالمراصةمحلالظاهرةلنيرالعامالغانونعافة

الطرشبنوكلا،المقربالحدسولانجها:الهمليلأحسا:طرضبنالعلةجب

ولفد.المرضمحلةلمعرفةمفاطالبذلكيررلهذىالعلسللتصعان

خلأ4منيخكهنالذىالنرضعنلتبيرالحد!مفهوم"الرازى،لدىتكرر

فقولالحمينلكطيةمنلتتالطةانجربةممارسنم،المرضعكطية

بقتكلىءفلما،اللحمالعلافيفىعةفانكثفابخةفىجراحةبهكانوآخر8

بعضفىبقةبهكانالذىالورممنبقىافبالحد!فعلناالحركةقرةرجئه

الذىالحصيمةمنتثتوهكنانجرأ.شلىاهموبةقيهفوضعناالأعف!اء،تلك

وهذافرف،!حةلد،لهئتالمرضذلكيمادظالأكومناتخممبانبهفكهن

الىانوعلفىرنيامورأالجالبلعبوفا.الحهميتبمما.الفرضمفهومهو

علىقبغلبعامةفكرةالىبخبالهبندىندلهيبهاوالطيةفعالملهنروض،
الفةبطغلاولكهما،يقومالىوانجاربالملاحطاتنفر9ماوعادقة،أما

علىسرهنان8نجرالالجماعلباتبرأالطواهر!ففىانخمامهااونجكرت

الحواسحكمبئالفاعلالحدهىبافيرهانجرتأوالملاحظةطربقعنعدقها

http://www.al-maktabeh.com



وتوعهاانجربةفكراربعدالعلمىالفرضمنسثمابهرأفكانالعقلى،والث

الظاهرةطيعةمنانهاشالتيمكنهحقالظاهرةعلى

النجربةأعدهط:طرهانالعلسللفرفىن1المل!ونادركد!ل

يضقالذىللثخاضفانالطريقينوكلاالعقلى،الحدصوالآخرللخبرهمة،

فىالحدص،الفرضمناتحققطريقهواناملواطوبالفريمن،صمقكرجة

د)للوعولاتجربةعناتسجالنرضيمنانضقوصيلةاتجر!ةتكونجن
لا)ذ:الحليثالعلسابحثفىالنروضمنالتضقاطوبمووهذا،القانون

سعجزوانوانجرللملاحظةاصاطيكونانبثرطالا:قيمةللفرضنكون

الىالحدسمرحلةمنجخلالحالةهنهوفىللواتع،مخالقه1باتعنابحث

علماءجهودالىواشاها.القافونمحلهوجلالنرضيخخضانىالقنمرحلة

الفرضلطيةفهمهممدىالىالاشارةب!كاالعلصالجثمجالفىاللبن

يلا!:كما!قيقهواطليبللخلفةوحمورر

.المراتسضعالظاهرةجرلمراكلالمقلىاتكومنمرحلةيثلفرضيرجد-؟

عوابه.اوخطإ.لائات!رياالنرفيهناصانضقمنلابد-2

لاكماقي،منبصد!ا!ناالقالطيةللقوانجنمعارضايكونلاان3!جب

الفكر.وتوايخنتلأجمعارض

وان،الحهبالجرةاخارهامسكنتانجباخراجالفرضيمحانجب-4

الوانع.معسحقهالنرضمنالمطةاننجنكون

المقاسرالىسغتدانلابدبل،العليةالملاحظةخلالمنالفرضشكونان-ء

علىحواصمقمرةمنزادتالقوالأهواتالأجهزةاتخثموافقد،والدقة

رلهافب.رموزىبحوطمتائجوعافةاهـراك

وافقن!ف!ادتا،أوكافبايكونانامابمفىاتضيعنبيماالفرضيكونان-6

فقدالظاهرةيوافقلمدانالاثا.،وزال!فرضعئهمقالواتع(،)اىالظاهرة

اثئ.ولجتالنرضكذب

اماالنجريى،لتضققابلأالفرضيكونانضرورةعلىكدالئهموابن
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عن"الابهالونوقي!كنولانرفغىفقداتجريىاتحغقيمقليلاالذىالفرض

.8العقلىوالاتجاطابرماننلاخرىطرق!غبنطريق

الذين!مالحد!ث،بممنا.العلمىالفرضعرفواقدالملينانيتضحجقمما

الي!ر،اوفبرينبينعلاقةعنانعبيرحيتمنللخنلفةبئروطهانعملو.

يؤفقتافون)دتجحولف!نهوالاتجارانجربةبعدصحنهفتظ)ىللتجرب،قابية

ئلاخرىبطرقفهالنضقلزمف!نهباتجربةصخهقثتلملهاذابمبر،لحدفي
العلمىنالنرضونيبر.رنفيخماونعلرن!نهوالاالعقلى،والاتجاطابرهان

معوتعاملافيم!اصفىئافد،الملينعلماءلدىالشيهرنهجفىاعلأ

الخلغة.والأحلاتالظواهر

العلميضةب!بتط،ثالثا

التىالفروضعمقمنلتحققابحثإليهابلجاالقاتجربةنلكوهى

عنالكفابتغاهحهظاهرةالىوالحواسالن!نتوجهيتمجثيضكا،

الىيخصتانبربلافىفابحثجدبذ،سرفةكبالىوالو!لخماضها،

نجمت*حهصانحبنفىففها،عنللكفوضطرها!شجوماالطيعة

وفخطى!ققا،يخطبفرضعلىلمجوى1نلابدالعيمةفانجربةللطيةفقط

المقللمواجهةنبرزلأما؟الغعبةوالوقافعالحهالمعطاتنتانجالعلبةاتجربة

قبرتبل،فحسبوقفر.الواقععنتعبرلانهى،ب!ربلماتىوالمواض

المهجمطلبفيهايبرزكمابه،واتبئالتقلفهمفىيفيلنامابقلروضر.

وبصطنعجلبمةظروفلحلقالمابملسلاعفهىصور.،باجلىانحكمفىاتجريى

ثمرأ،انجريىابحتكانلماللهلاعانكنلمولو،العلمفايات!قبنمىءوضعا

الأروجةوالعواملالمننبراتجمغفىانحكم:تفىلالثبريةخر2وكعى

تانير.وقاسلمحديد!دفتبر.اوتجطو!عهالعايمبقومواحماشيرأباثناء

انخماماصاوروشصودنظممحلس)جراءهى5*"ق("عمللخبريةفاتجربة

علىالحصولاجلمنومقبةمحلتظروتفىمخار.وموادواكواتاجهزة

الأوططفىمقبرلةكانتتيجةضيداو،طبقةفيجة!حة)ثباتاوجميت،متيجة

-؟7؟عىعبالرجم)مو!القاسدقبفةمجرولكنهامقبىلةفنجةنعدبلاوالعلمبة،

.(1،ء-939ص1996عبنحس،،
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علمىجهاز)عداداتدخلض!ووالحمر،الدخلعنمرصمنفاتجرت

وئصئد،محدثروطب!عداد.العالموبقو!شة،ظروففىبدفةالظاهرةلمراتجة

الملاحظةونوجهمعها،اتبكةالظواهربمهعنبحفاالرادالظاهرةعزلبالحمر

فطبمعنىانجربة،فىالحادفةوانغييراتيخهاالفاعلةوالعواملالظاهرةنحو

المتيراتفطءاتجربة،فىاثر.بحثالمرادانيرعدامااتغيراتجيع

الاصلايونمارصولقد.اتغيراتبينايةالعلاقاتلكفوفلكالديخلة،

تكلمواثم،العلصالبحثفىوهورهاتنلأعلىووقفواوجهممملعلىانجربئ

انويمف،الكية-اتجربةاهمه)رننهواكماتطيقها،وتواعدثروطهافى

فىالأثركبرلهكانالخربةقافجعناتعيرفىالكمولغةالقياسما!خنا

المعاصرالعلسفالمفج،الحديثانهجبذلكضرركمااتنج،الهقالىالوعول

جانبالىالرياضى8الاتجايخعكماتافجهتضبنالجزآلحةيخع

.(؟،.-؟39صمبنةحس،؟17-؟؟6عىابخدىعلى)مصدالجرةنلك

الأعولىنهجهالموض!خة،جانبنجابر68لهوالبعضابخدىمجمالحيموبذكر

ناوجق،تعلمحقتعملاو!ربانولهاك5:العلمعن"جابر،يخقولالتجربةفى

كمالاتجرنفىيكونتجربثم،وعللهتنقيةبجيلآخر.،اولهمناببتعرف

تميصفمبالعلمالابتداءثروهـاثلى:منالأولالثرطموفذلك،العلم

وحلهالابقوبالملمتانجهاتقرانالىباتجربةوالانمرارالأئاهضا!عخ

جابرضدجداومذا-العلمعمياتمن-الخرمةتمميمبدا!ققسمكن

.(؟9صصردبزكى،؟3.عرابخمى)بطلحج

اتجرةمظباتلكلعلس)عدادبعمبةالقامبضرورةجانبنجابرفبوعى

مناولبلاءئقرجابرإنحبثاتفج،افغلالى!وصولبحثيظغكى

علىثتل3*معس!ن"،،ا"أكصتكاملتصيممن!رلهةلكللابد9نهاعلن

عفلا،المخلعنالابخعادمعالباالموعلةالأطب6سخاذونلأ،الغرض!!بد

واتضظوالصتوالأفا.المبرامطحابمعلاجراماالملاتملوتواخار

معيظابقوصنا،العلمىوايرانوعاباسابحدونجلبالظواهرالاضراروعدم

صدقعنكنلكوبقول.اثشبرطلةجاءكما9لقياساخعمالنروط

اونقلياوصمفا.طهونفقطرايخا.ماخواصالكبهنهفىثتاتا5الاحرا.
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اخربخا.ومارضام!بطلوطاورهنا.صحفماوجربنا.،امخا.انبعدتراناه،

جمعفلكوفىالابقن،باعمالللمقارنةهنا،القوملاءهليعلىوتايا.نحن

القالحرالثخصهوجابرضدفالمجرب،صاحلهجمغفىوالاتحرا.8للاقا

يكنلمقيلهايكنلمومنحقاعالماكانقيمأكان"فمنالعلميةالطر!قة)فراءعلى

التربوعريحنقالئربعنا!علاان،الصانعجميعنىةبالبروحكعايا،

.(؟(8-؟؟7ابخمىمصد،؟3؟-آ3.صابخس)بطلجم!عطل،

هظللخبريئ،اتجرلهةمعنىالىوتيرالهئنمبناجراهاالىالاقيراتومن

خطوطفىييرءو!غلاانعلىلبرمانالئمابناجرا.ى!لا)التبرط(الاعتبار

منياطهورأطهرمتيةخطوطصوتعلىالفوءاندادن)همشيمة

التروضوهائمىفوءن!ن،المظلمةابيىتنىالقوبفىقدخلالىالأضواء

فى؟ليراوفار،ابتفىوكان،مظلملهيتالىمقتلرضبمندني)فاانروفو.

ياظهررأللهواءالممازجالغارفىطهرالقبسالداخلالفوءن!نعار،اليت

ن)ومحيم،صوتللقبالمقابلالتحافطعلىاوالأرضوجهعلىوطهر

فىيكنلمن)والعود؟اشاتعلىنمداالفوءوجدصمبعودالضوءهنااضبر

بينا!خيجعلثمشهميديخطيفمانذاو،الأرضعلىالغوءوظهرفارابيت

الموضعوطلالجفالجمذلكعلىالضوءظهركص،جمولهتبالضوء

.،يخهظهركانالذى

الضوءعبواثرت!ر،أوفقبيخهمظلمابياالعملانوجبضدوهكنا

نظهرفالغار،لثقبمقابلوحانطفاروجودمعاتر،اوالقرفوءاوثما

مقياعورااتعملف!نهفارفاكيكنلمد)ذا،المظلماليتفىالضوهمار

خطوطفىيتاثعاعانلاثبات؟عيهثرفوماالقبن!هليتدالغبار،منبدلأ

\صبمدرمحم)مودتالغار.وجودعدمحالةفىثدودبجطيينقداومتيمة

والبرمان8الاتجاوطريمةالحاحةاتجربةطرقةالهثمابن!غعلقد

فرعةطرقاتخطمالحاسةاتجرقياص!صوكانلهفروض،صللضق

شنىلا9نهانجضحطالمانعمبلهااوالفروضعنلنخلىالافعدادبمعنىكانعمبل
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الفروضمنالعديدمنالتحققفيهايخحاولالحذفطريقعنكنلك.الواتعمع

اتخعوقد.تنجحقق(ندونحةانالفروضمنفرضانجركلابحث!ربيا
اتجربةنخدمانبمعقاتجربة،بمفىوهواقيمفهومكذلكالهثمابن

للظامرة،الصححالحيراوانعلبلعلىنقفالنجريىانحققاووالاخنار

نجدانفظيعمداى)دنمرفاقبمكنلااتجرسىالنضقاوانجرةوممون

ومن،حاصسكلالغملإلىالقولمنخروجهاومرجاتالأنجاءلظواهرتمليلا

منالملينعلماءبهلا!وعاالئاسرمالةعناثبممدذلك

"روبرأثالمنالغربمحلطءومبنبينملمبعولهم،يرخطوات

عبلر-)دوتمبل،استوراتجون8لم،بيكوننرنعسوصبئبكون

.(،،2-1،1صافيىعبالحبم!202-؟9ه!ع

الىكرجعالهاالعلسللنهجخطواتمنذكرفاطانذلكو!عى

أصهاووضعوا3الكرالمر،نمنانخرجوها!ناللىالففهعلطء
نناب8بمورنوب!رتاالمل!ينها!لعاخضدمهاثموقواعم!ا
العد!التفكيرنحطواتساهواانذلكبعدلهكانالعلس،وسطلهم

عصرولىوتل!.وصفالهخمالمطبكلالحددثالمد!وانهج

علما.الثعطهى!لا،نهبهمومعهاالملمبنعلومانكللتوربا1نهطة

نفلوال!ىالعربيدمحلىدرسى!لابعكون،،روجرثال1منوربا1

وهرلاء8سلصن!وارت"جوناليلميكونلرنصصطاليذلك

الأوربهة.عورنهدالعلسانهجكاج!)بهمبرجع

لت!مي!،واألب!أواسىالقان!اراللإ،

الفرضبمحلا)ذ7قح،8ءبم"هالنروضمخقينلمرحلةانسايقنوبنل

علىيبرهنوانالممكةالفروضجمغابحتبضىاننجرطالاعلمياقانونا

ا!اثقجميعمعوبشقحاص!،سىءمعارضةيمكنلافرضاعمامافالما

انوالرياضالطعىالغانونببنوالفارق.علبقافوفاالفرضهذافيعبرالمعروفة

الأعدادخواصمنالعقليطهامجرت،علاقةعنيبر5عقياتانونايمدالأخبر

الرياضفالقافون،الملاحظة!)حاجةماهـونينكرها،انىالأفكالاوالط!عاو

.(،36صافي)صد"الكلمةبمعقوظييةعلاتة
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بلالملاحظةعلىبخوفلالهرياضالقانونهـانبتولهالمشهنا،ركل،وبركد

ومناالمعىضىلهاالرموزمنمخنفةمجموعاتانطباتبالرموزجض

.(57عرلكرم!*رب)بانجاربالاضانةكونثراشهامننمكنماهولهرمزىالطابع

ان)ذالمورةبهنهحاصا!يالابقالنارقاعغالحديثالعلمفىولكن

بالطرقفخلصابمحت5،برصن"كارلبفولكما،لطىالفانونفىاتبجة

نقفأشاهذاومفى،"بانجريةفهاذلكبعداتضقيتمالقإث3اوةض؟رلا

لهليىالمممرفىوالاخلات،اخرىتارةلاخد!رولهاقارةبالتجرمة،لقوايتنعلى

.(؟.2ص)بلكللندركلالقوافينلهنهالعليةالقيةفىاوضافىناهسر

علافةف!ميجث-اباطةمنينطورالقانونانالى8ابخدىمحمد5وثير

لئعلموعفيةقوانينعيهاوبطلق!ء!حم"،اد!اء"!ءاكللحوتالأثاءينبطة

الأنجاهينالفانمةالهبالملائاتبهمكالذىنعقبار!االى-باهـي.او

بمورةالقاسلغةتخعالنىا،كلأدا!ح!م"ألكالييةكالقوانجنبالحيالمدركة

لال!لةحفيعمالطديةالقوانينعلىنقمداتىالعليةالقوايخنهاكفممحمو!ة،

ونقبر،نطاقاوصعلىالملمىالقاصومادىءالأرقاملغةوقخع5"ها

.(،،*-؟+ص)صمابخدىا!قةلل!رفةاطط

1وم،وقانونوالجاذية،الحركةفىنيوتنقوانينالأخيرلهوعهلاامثةونى

)عانجي:بانهالقانونالعلمىوتجيزالور؟ث،فىنمللهفوء،وقانوضاشكاصنخي؟وقو

.(6(-06صفضن

انعميم.ضمنصجحتيلبالفظية-عار؟

كيةأورمذمةبصورةضهاتيريمكن1وكلر،متيرينبينعلاقةمحن-مجارة2

رطضه.

عميلة.واخارات!ارببعدنلأج)قحيثيخا؟طولجةة!ملجمائابت-3

الريايماتمجالفىالملمونصاصاالقالقواينانابخدى،،محمدوبوضح

علىباطوبألحركواتداللبنانلمجدجتادج،ةركولهيس!ا.،9لكيياءو

والظواهر.الوقانعطوكعنمبرةعيةبافير.لهعدسلهفافونواقعيةدتبق
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ولهنا،وانجربةالملاحظةخلىنىاثةالفروضهىالفكريةالصغهنهوان

كله9تاوبلمىعاعةكلفىالقوايخن:بانللقانونتعريفةفى"الفارا!،قول

وحمما،حقالصاعةقلكعيهتثتلمماكنبرةافاء!اواحدكلفىينحصر

فالقانون5كرهاعلىاوللمإغةموضوعةهىالقالأضاءجمغعلىسلألهى

منتجتدوهوللظامرة،العامالحيرعنيبركياحكماثملعامةفكرصية

الوتائع.تجعددالقوانينوشمدالاستراء،بعداىوانجرتالملاحظة

لا:انهفهولهرىالجمةومحلاتللقانونحدناعليامفهوطيخابناعطىوقد

العلىالشيربفرورةالملبنلسمانرفم،المطلقةبالخيةالقانونينمفانيمكن

العلمىابحثنىالاجفادباب)غلاقإلىيؤدىلأنهذلك-الاشراءموىعلى

انعىطواففالانجربهمجالفىانعدعةالامكاناتعلىالطرلهقوقطع

الملمونانطاعوطلكابلعلىنطرالاكوتمنالمخلفيخمخض

ل!طببماوتطوكلهاالعلمىالبحثفىانكاملةالعليةالطر!ةعلىالوتوت

.(؟،7-؟+صابخمىد!س)الحدثالعمرفىالبحوت

خلاصة

تد!م.كاسهمورةفىالعلسالمنهجعافواقدالملبناقيخفحذلكمن

مفانهجوهذاالواحد،الحالقمعجزة،الكريمالترآنمنكاملأمفجااقخرجو.

حرالعقلالاسلاماعطىفلفد،العقلنعمةالاوومنفدبرعلىلمبلالمورة

يحنلكىذلكالأزمانمرعلىالريةلحممةآلمرثتالحروانظر،ابحث

وكانتالحكير،كانلنلكونما!،جحانه،"افىارضنى،"فهخلافنهالانان

ماتفرتدالقالفروضواتراضالشيرمحاولاتوكانت،والاملالملاحظة

والط!ةبالواقعابائروالاخكاكاتجربةكانتوأيضاظوامر،منالانانضابل

والمخملة.المقزحةوالشيراتالفروضمنلنعد

نمنالقانونابدانيتلرجتعورأاخذعلياتم!يمأاتيجةكانتوكنلك

نجرصنالملبناعمالسهدهذاكلوفى،العلبةبالنظ!النهاضاتوي

منا،كاملةبمورةالعلسوللشهجالعلمىالنكيرلحطواتبممارصم6ممزا!ال

طرصاقدالملمينالربانعلىهـيلوذلكانهج،لهناالغربيصلانتي

عميد.بقرونالحدثالعصرقيالحديثالعلمىالمفج
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لصلئما،ف!وقافي

العلميةالالقاهات

معتو!الوحل!(

الأولالفصل.

العليةالالمجاهاتحولمقسةء

لثانيااض.

العلميةللالمجاهات)صلامىقاعيلفحو*
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لم84الفدل

3حةع*كل4ء!فىلكا4!لعلميةاهذلالقاا

جداقمرأالفردلدى!ققف!ذاالهات،العلممكوناتاحدالعليةالا!اهات

فىلهاوتطقوعميا-العلملطريمة!قبىلفهم)دافافة،العلبةالمعرفةمن

العلعىوالمفجالعلمىفالا!ا.علس،ا!ا.لميةيخكونمحالةلاف!نهايوية،حيهده

كنلكفاعرضهماكانداذاالأحوادمنبحالفصلهايمكنلاالعلموعميات

انفناالعليةالا!اهاتلجوافبنعرضانوتجلللاجعاب،قييرافقطف!نه

ويممةنكويخهاومماهروافواعهاوصلأ!اومكونه!هاالا!اماتمفىعلىقعرت

-:وظافهااووأهيفاتيرما

+!ع،ء!ح*حء،4،،مب،!ع!الاثبه!فهومأولأ،

عنيبريخعفف!فاضممطلحالالمجا.انالى8عطيةحمدى5ثير

ثمونيميبناثخاعينحواوميةضايانعومحدنبطرىيخةاخعداثات

معها.تعاملالىوالأثخاصوالأثاءالقضايانومجاتتجعهمدالفردا!اماتكعمد

ومؤضأالفردلعتقداتصادقةمرآةتعدف!نهاللابحاماتانعمدمناورفم

تعكىوالقاثخصة،مكوناتصاطجا!وناتملتاما!الافللوكيلأ

والجاةوالكونوللخمعنفهعنلهفردلهناالاعكاديةانصوراتبمورما

.(29ص،995عطبة)حمدى

اوابخماعيموفوعمنفردكلموفحبيرةبمورالا!اهاتوتصت

النردا!اهاتسطدوبنلكوالموصات،والجمامحاتالأشخاعىمنمجموعةمن

ا!اهاتضاكسهم،النردشعاملالنين،والاشخاصوالموافالتضاياتجعدد

واللاعلبة.والعلبة،والاخلاطالباتنملبمنحووا!اماتووطية،قوبة،

للا!اهاتالكيرةاتريخاتمن:ول*!ممهح52للا،أ،،!عه:.ا!الامفهوم"

-بلى:مانرض

تابحالةيخعنفهوممن،نفىموضوعازاءللفردعامةاتجابههو-؟

-935-
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ل!لمفركا

العلميةالالقاهاقحولمقلمة

الفصل(معتوي

مقلمةله

الاثبهمذوكلنع!مفلىمء

الاث!ووسذضانص+

لاثباهتفييرا8

لعلميةالالغاهذا+
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ازاءتروراوتفكيرهونيمنةبطريقةيخبلمجعله!اجهلدىواخعداد

.(8؟2ص،932معحزكى)اصدالموضوع

حالةهوالالمجا.)نحث!أ.*م!1935البورتتمرباوردا،وزكىكاظم5-

الىوتودىالاضة6ءخبرطريقعنيخظم1لفردلدىوعمىعقلىانعماد

طنهانصلةوالموافالأثاءلجمغالنردابخابةفىمبنتلاجراومينتوجه

.(؟66عى؟976زكىبىصدكاطههيخرى)احمدالحالة

ينما)تعتو!اولو(ع"،7ةل6*"اعكامنتيراوفرفىتكوص-الا!ا.

للاتجابةتعلمعىنهواوننى،انعطدعنعارةوهووالانجابة(اثبر

فىرموزاوموافاوموضوعاتأوأئاءاواثخاصنحو"الالبةاوالموجة

.،؟7؟ص؟972زمردن)حا!الانجابةهنهتثرالة

الوفعلىللربههسخع.ا!الامصطلحان8ريراهمسطف"عدوبرى-

وامالاةوعدممحأ!ةاووقفيلأتجولأماموضو!)زاءالفرديتخنهالذى

انتقولاننظيع-خاعةلاتاففعانهاكلثمصاحبوصارصرفضا

خاصاتمرفايغرتمعينموففىئميريارلأنالنردتابهو.ا!الا

يواجهه،ساخماضفىيععدمامحلىعانا!اهه!نردويقاثير،لهنابانة

.ا!الاانمظومفى،ا!وأعوابيواجههساانفىهمعفطعلىيبيهاو

توماارتجاطابرقيا!ا.كلأنوالواقعطيما،يكونلاتدا!اخاعتادأيضمن

.(2+ر*بحم!لطب)عدنحاصباعقاد

سدماكالاتجابهاوالضدشخنهالذىالموفهوالاتجا.:الموكاضعبرى-

والمعارضة،بالرفغىاووالمواففةبالقبىلاماضهاوحدثاو!ينشىهازاه

لهمرمفى)عرىالقفةاوالحدثاوالئىءبنلكقعلقميةبجر.مرور.قيجة

.(".،ص

عن:الأولمفا:الالمجاهاتتعرلهفاتبعضالحارفى،عجيربنآزبواورد-

1ومجبئكلبانظامللاتجابةقعلممواجما.أ*آي!،!8!"عكال*ايو5

ح"4!"ح(ل!حا!ام4تعر!ف:اننىمين،موضوعبخموصمحبعر

والمعريخةوالالحراكيةوالوجدايخةالدافيةالعمياتمنثابتقنظيمهو.ا!الا

-؟36-
http://www.al-maktabeh.com



اوررركما(51-؟50عيالحادض)ف!الفردعالمجوانبببضتعلقيخماوذلك

للا!اهاتتستافضلان،الحارثىزبدويمتد.(32ص،995عطبهىد!ح)ه

الجرةحولنظمتعلمخفىوعصىعقلىعيىداوانعدادهو.ا!ألاهو:

..ا!الابموضوعيتعلقيخمامجةعرأوجةبطريقةبافظامللاتجابة

.،كلكلنذللالةللالغعذقانجلىجمي!!ن!يفذهنهومق.

.("لكاه5!.لأ"!.147.،72.*!ك!لهم3.*."8ر.13،+عرعطبهىد!ح)

والمقق!اتالأفكار!اوشيرحء8"أ(أ7ع(*ع"مم*هحالمعرلى،المكوق(1)

..ا!الاموضوعحولوالمعرفة

وبنبرول،روممأ7ع(5+5(أ"ء!ا)ح"!م*ه"ع()الوبمى،ىلا!فنالاللكق()ب

.الموضوعلمجا.وعاطقهلهفردشعور!)

الانعدادوففىأاح*"ه""!ح4*7أا"داه،"ح"مم"ءحطسلو!)بم(المكى

.الموضوعنحوطبطريمة"تجهـابة

"محكا!*!3أ5"أ"3.1980"ألأعا"آ،(؟995)عطيةحمدىمنكلاشاروقد

الحارجيةللنيراتابنرةفيرانلاجراتالحورهنا!وضححثاها.ع(19"8)

انبراتمنمخنفةلأنواعبهايمكن1لقالكيبةاتصورهناويناللوكعلى

بمانرعربشكل!ء8ء7ا"داهأ،8،ء"(أه"اللويمةالمفاعدفىنؤكلأنالحارجة

والممنداتلل!خرجاتالفردونقوساتاللوبمةالمعخداتعلىنلأبرهاطريقعن

ةها!الالل!كوناتابخةالأوزانعلىاوللخفوع،()الرفةوال!افيةالمياريئ

.والمعيارت

ثخمىاحمص!ا:أطصعنككونعنيخمدلثضىاللوكىوالمقمد

انقوجبخابةئعذاثضوامونالابخماص،اناهلهيرمعكىوالآخربطيفة،

،لظر،موفعاللوكنحوالابحا.وشسوكاهـاهنحوسىاوالايجابى

بممعماتبكررمبنفىءفحو.ا!الاانعلىاببخنببن؟ففاقيمهموطعلىضاك

طرلهقعنسانىءحولممشد6سهائخص!ؤنجثانى.؟هناحولالصى

نجكلض!هليكلباننلكومغ،شومحةومناتبضاضاثىءهنارط
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عفاتالىءلذلكبان)عشاكالمياتكونمااظائىءذلكنحوالمجاهاتطيى

ما)ذاالىءلذلكرافضةاولجها!اهاتنكبديارمجاية،خمانصاو

مغاصدبحمدالذى:اثنىامونما1لجة.خعاضاوعفاتلهباناعتدنا

ب!دراكالمحدذذلكوبرقي3أ(*ل"دا7ع+هل!9قىالذالميارفبمىاللوك

انظر،موضعاللوكعاداءاولأطءعيهالممارقةالابخطمحبةللضغوطالخص

ئنظرالذهمنانسمعظماناثخعىلهعراكيمصلالمكونهنان!فاخرىو!وة

يودىانيجباولاجبأنهبرون-لهبانةوفعوذو،مهمونانهمعلىالبم

الخصمقاصدلمحد!دفىالمؤثربنامويخنانذلكفمش-انظرموضعاللوك

سضعاللوكوعفاتخصانصعننفهالنخصبنصوراتبتملاحسا
ناينبغىماجتمنلهالآخرينرذمنالخصبنموراتصلوانفىانظر،

رالمعا!الراىان:خلبفةاللطفمدوبرى،بعملهيقوماننجنىومالا،بعملهضوم

والمغاعدالاضقادةوالىالموضوعنحوالفردشاعربوصفهالالمجا.الىللظريبل

.،57عرنحينة؟للطف)عدالالمجاهبمفهومارتجاطهارفم،متغلةبوعفهااللويمة

"،لاثباهاوصمذضانص،لانيا

وكذاالعةانربولهةالالمجاهاتانعلىالمبعانفىابخراءمنكئير؟شقلقد

ماالماتهنهاهممنوسماتخصاضلهاالعليةانربةمجالفىالا!اهات

عانج!.؟.3-8لاصسمرلهاشصبرىكا،5عىالحارضقسد،؟72-؟7؟عرزمران)حا!:يلى

.،ول703.ءله!ه"32-،09؟؟؟-،؟.صففىن

الفرد.بهامولدلاضعلمةنحةنجراتهىء

نغرها.اوتيفابمكن.!فانعلمنىجزءبافيرها+

وبمكنملاحظتهما،يمكنلاانو!ةانيراتهنيوشلوجطة،تا!غنهى+

شخصة.كمات!ارها

.فرضتكولهنافاإلى)ضافةقيا،حكمامخمن8

وطوكية.ومعريخةانفعايهخصاضلهاء

-381-
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1لاييدهماطلبوالآخرموجبام!محاققابينطرفين-فى*مما.ا!الاتع8

المطلقة.واولرفةالمطلق

بوجودقىءضد،.ا!الاوموفوعالفردسنعلالهةوجودترضحالأ!امات+

محمد.فبروجودعندميةانبابة

مواففىالفردىاللوكتجاسباثرة،فيربطريغةوففببمهاا!اتبمكن*

المجاهى.جمولمنككونوكانهابعضهاءالا!اهاتبعضترتبط+

محايذ.اوموجةاوصابةضعية،اوقويةتكونتد8

ست.ظروتتوتييرهانعديلهاوجكنالىوالاترارثاتمنةللأء

لغو،.ضهاقيريمكن+

والجماعاتالأفرادصعلدوبئرك،ابخماعةوموافثميراتونرقيسكون+

نها.

يعشمونيخمايخلفونمينسضوعنحومخلفةا!اهاتيحملونالذينانص8

.الموضوعذلكنحونحطااوصحبانه

لالغلا!.ا!ع!لارلصلقلالثا،

انارتالالمجاهاتنكومنفى%ثرةعواملعبهايطلقاو!الرمحمةوفاك

بد،؟7،رعزمردن)عا!:بلىماالماهرهنهومنالجالهنانىمجرةادياتالها

.(22صالتصكموح.،67-؟66عروزكيكاظم!230-23*عيرصبحملهلبف

ابة.منوثملهاالا!اماتانيعاب(9)

(لكباربهابخمكوطوكيات،وفرتوتابدعاداتنقمصاوونوخدضلبد(2)

الجران.اونار!ألاو

الحبراتاو،للخلفةوالموافالاتجماعىالناكلخلالمنالارةالحبرات(3)

لماالمجاهامحاياالفردبتعلمضنذففه،نىطأأ!6وتركالفردبهابمرالق

.الجرةمنهبمل

-39)-
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ضديدةنفهلمسةالنردفهضر!خيموضاىونعنى:الماثعةالجرات(،)

اثىء،ذلكنحوطلةا!اماتلدبهككوننالفرد،وعاطقهوجماقعلىنوئر

مناضعايةثخةتولدبلرجةيهبتعرالفردواخكاكالمعاناةخلالفمن

..ا!الابنلكالحا!الماطفةالفردلدىتكؤنميةهـرجة

والاقضاديةوالحضا!يةوابجةالقايةالمخمعونظملأفبةواالجراءآراء(5)

نحووالمجاملألههالفردآراهوثكيلليهوينتودىف!نهاوالديية،والأخلأتة

مية.مواضغ

واحدنقفىفنىالفردلدىاككونةالا!اماتان)د،عطيةحمدى5وئير

نحوفردا!اماتنعرتاناضعتف!ذاالنرد،يفقهانىالعقتوهوجكمها

نالاتجاهاتلذاالفرد،هنامقتداتتمرتأنيمككف!نهالموضومحاتمنعمد

عرالا!اهاتنكونوتدثاتجة،راخةعقب!)اشدتطالماثاتجةنكونمافابأ

وسثنا،العقاندهذنقو!ةمنلابدتقوىولكىالفرد،هناعقائدفىلضعفثاتجة

قىىالالمجا.بموضوعالمرفيوالوجدانىالمعرفىافيءافكمالالأصيظلبوضدنذ

.(،7-،6ص2995عطبة)صدىالمرفوبالالمجا.عنمبرألحوكأذن!مب

تنييرالالقهمذ.ربا"

تبر،بهاالمرنبطوالوجداضالمعرفىالأطستجغييرالابحاهاتتييريمكن

ذكرلقد!ا!أمرأ.ا!الافغيرمنلمجعلالقالعواكلا!فجديد،طوكوطهر

زمردن)حامد:يلىكماالأ!اهاتنغييرتزدىالىالعواكلايمانفىالجراءمنيهر

امكاء*1،0."ول،؟99،كامللهوماببد.2،5صالسرثانىعرى،197-؟96ص

.(هك.*.!.،3.!م

وعرصنحه.الالمجا.ضعف(؟)

باقىعلىاحد!اترجيحيمكنبجثقوتهافىمتاوبةاهماماتوجود(2)

جمامات.ا

.كلفوتا!اهاتعن8مبرللوكياتقعزيزوجود(3)

واكل.ةو!تلاوجوفى(،)

-140-
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.والاعلانلهدمحائةالأسايب(5)

مخلفة.اثطةنىوالاتراكالمماروو(6)

.!معألة3!الا4ألا8عىلابخماا\لغر(7)

.!فى88!أ"ووللأانعفلي(8)

المززقليابالاهما.؟موضوعنحواطساالنردا!اهرقبلوروفى)9(عمم

الالمجا..بهناالمرتجطةوالعلومات

نهمآخربمعى،ضعفهتوضح.ا!الابموضىسصلةةباهنجراتوجوفى(09)

نببرا!ود!وجبهيرممالاهراكهامعةبا!اهاتلنمكاللوبمةالدواعى

.المطلوبالنحوعلىالا!اهات

الفرديظيعلاالذىالالمجاهتييريؤهم!تدكاالحوتاوالقلقعاكل)دخال(\؟)

مواجفه.

ائانو!ةالجماعاتفىتيهونالقالا!اهاتثلالاتجا.وهانة!حة((2)

.ابتوالأحزابوانقاباتكالأنهمية

زمرلن)طمدذكرهاوالاتجماعةالنفةالا!اماتتغييراخرىطرقوقوجدهذا

-:هى(ه؟،50عي؟995صفةس!حو.207-؟97ص

الفردبهايلاكلالىوالمهمركاتوالقمالم!الهرتلكوبئتيرالاطرا!ض،(؟)

المرجصالاطارذلكيوجهجثمعيةلقفهفعرضهضديدمحهاونى

للفردالمرجعىالاطارفىتغييرحدثطن!ذاالقضةتلك!ا.الفرداتجابات

ا!اهلأرو.فىتييرأجدثقدف!نه

التىونجمهالفردا!اهات!مدالقالجماصوهىالمري!ية،تنييرمهم!عة(2)

مخلفةا!اهاتذكجديذلجما!الفردافتمىف!فامعاييرها،فوءفىقكونت

العدسمة.المجاهاتهونبيرنعديلييلالوقتضمعف!نه

ن!نالنردوالركه.ا!الاموضوعلىنييرحمث)ناالتنييردكلص!الاثبد(3)

.الموضوعهنانحوشبرتدالنردالمجاهات
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علىيترتبانللفروذلكسمححيثالالغام!المبفهمربموضومالأتص(4)

يتماقاىفمننحو.،الفردالمجا.نيبربؤدىمماةد!دججوانبمنالموضوع

..ا!الالموضوعالايجابيةبالجوانبالأصال

ملرط،الطالبيمحضلما:.ا!الاتغير!ؤدىذلكن!فنوالموتي،لعييراعوف(5)

آخر.افصاهـياوابخماعىلموىالفردبتهلاو

تييرنلكيماحبنتداضطرارمة،ميةظروتنىحمييرلهقسريدالسلوك(6)

...،زفرجببواريمضاءاصةعن-نللجأاورجاياتييرأ.ا!الا

سلوقمقالاعلام!ماللتقلطفرما(7)

المرجس.الاطارفىنؤنرتد..لنميرالأطذلأول(8)

بهلن!نهنجاضبفنحو..ا!الاكا،لبوشومالمنزي!ةالمب!رة"طفلاو!برة9)

الأصا.اوالأحنالىتيره

ولل!ثىرلق.،الغبرالرنيلأغلبيةاتفيررفى(01)

التقولوعة.حهصيرك(9()

عى.لعماو!قرارااثمش!ة(؟2)

سينذلقضيةنظرمتباينتيقعقوقاسهمالمنعثمةوعلقذللامهمرة((2)

غبرالا!اماتنييرفىوالأطيبالطرقهنهكلاخماريغىفلكومن

هفاممومنفيها،مرفوبجديدالمجاهاتوتكولنالأفراد،لدىالمرفولهة

يمضقوذكىوعاتلناجحجد!وك!)تؤدىالقالعليةالا!اهات:الالمجاهات

جيعا.للرالعات

-:3حةع!،13،6ول"،أا*4ءيالعديةالاثبلاك،ا!س!ك

وإنالعليةالا!اهاتتعريفاتبعضأعرضاناتيةالطورفىطحاول

اجماه.موضوعاخلاتصىالابفاتعريخاتعنيهرأتخلفلاكانت

للقامالانعملامنحالةهو.ا!الا)نضولأ!لم2*!،4ء*.له!.ول1955)(؟)

نامببلاماتوعفللفردعقلبةحركة.)،الأنثطةمنميةبانواع
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وعيرطوكية،فزعةمعحدثاوشضاوموفوعفحو"أ3أكيمم8ءنا

معقت.اوبطةتكونوتدلآخروتومنلآخرفردمنالا!اهات

احكام)صدارعلبا،بعلقمحددةوآراهونبمممفداتهىالعلبةالا!امات(2)

الموضومحة.!رىمعالمئكلةحولاللازمةياناتترانرعد

فعالةنزعةبانهالعلسالالمجا.يعرت("ـه!طبة)حممسفى،عوتمحمود8(3)

الجاةفىخبراتنتيجةالفردييههالحرجةبات،وذاتانفعايةصبةذات

صا!ينبماللخلفةومواضهاالجاةظواهريواجه!علهبئة،حتفاعلهواثاء

مندباقيتيزنصرفافيهايخضرفوثكلات،ونظموموصاتعلانات

الملاباتتوج!الذىالفكرىالانطلاقاوللفكيرالمعطلةاللطةتيرد

انجرب.اىالواقعيةوالأدلةوالواهد

عقلىاتعدادباتالعلمىالالمجا.يعرت:(عطية)حمدىفىناكر،آصد(،)

الجايخةالمواضفىاخرىمونوجهةساتجةالىاللوكيوجهنحبعصى

للفير.المعطلةالقبودمنبانحرروشز

بنخذموففاوراىهو".3*حء)984فى7آمى!"34أل(*!"197ه."(5)

.()العلومالعلممجالفىففىفرضبخصوعى

وارزفهوالموضومحاتكلسضرعه!علمى.ا!الاان،عطعة"حمدى!رى(6)

الموانفهفنحوالفرداشجاباتفىقنعكىايوية،الجاةلقفاياميةرفىى

للفردالعامانوجهعنيبرمفهومسالعليهومجرالعليةتاما!الافالجلأية،

تضايانحونمافيهااتركيزيكونالقالاجتماعةالا!اهاتبخلاف

.(7،عي؟995عطبة)حست!حماتجماعةوموضوعات

ا!انصاوالماتبعغيوجودمنيضحالنردلدىالعلسفالا!ا.وهكنا

أنهتوليجعناوفياباعلسا!ا.فورجلانهمحيهنطلق!عناالفردشضيةفى

الماتلهنهنعرضالمجالفىالأدبياتخلالومنالعلس،.ا!الافوىمن!ي

ناله.الملمهالامماهاتاوالحماضأو

الالمجا.فواثضبهايتيزالتىالماتباهمنخرجالمجالادساتخلالوص
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بصق!!يمال!

العلميةللالقاهاقإسلامهتأمييلنعو

الفصل،معتوي

مقلعة.

اثهظورالاسلا!ىمقالالقهمفهوم.

العلميةالاثباهذ*انيبعض.

المسل!،بكاأنايتصفينبضالتىال!ممذ"

بالسبببةالايملق،لأولا

ةيعو!فوللب+لصكا،لهمكى

ططىالتوفع،!ث

طنهنىالتفتح،طرلهع

لا!تطلا4ا!ع،!م!

العكرلةلأمانةاط!لام!،

لالحيةاالتوكلودف!س!الع

ل!ونية(ا)افرا!يلتعررمقا،لنمقا

!مل!را!ك!طتريثدطند*

لاتقلقواسقةط!ث!ر

للفشللايصبىاالملخلعشراصلى
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كلالفرد!اييزانيخبىالقالعليةتاها!الابنخرجآخربمعىاو،العلى

-:هىالا!اماتوهنهنرد.

اتعصبعنانظربغفيالكاملالحقعنابحثبمعنىالعليةالفكريةالأطنة(؟)

الحاطة.والتايدوالاجنماعىالدفياواثخعى

البعلاتاترفضاووالنتجة،البعلاقاتوفهمبالهالاممان(2)

.،"والحزعلاتالحرافاتعلىلاضاك!ابها؟يفدلاالىوالتبجة

النمئ.الكغ(4).الاسطلاعحب(3)

الصة.بالعواطفالتراراتتلا!رععبمفىالموضومجة(5)

اتكك.(8).الدفة(7).العلسنواضع(6)

الثل.ضلي(؟؟).الاتحاليةرض!(9)

الحاطة.والمعتماتالحرافاتمناتحرر(12)

العلية.الطربافخدامفىالمحابرة(؟3)

الجارفة.اتعيماتنيالحنر(41)

حوارمة.فكريةمرونة(؟5)

وافكارهم.الآخرشآرا.اخرام(؟6)

.الراىقيرفى(لرفة(97)

النيهر.شدعقيةاىورضرالشكيرعلىالاعرار(؟8)

لهعقلاية.(؟9)

وانبر.لنعدبلخاضعة9ماوطلقةوليتفها!يقةانيععد(20)

علىفرضل!غيبأومضبىطةبمافرةكانتصاءالدفيقةللطحظةمعد(2؟)

احنمالا.النروض!رالىولهوعولآخر

صلةاوثهاواخارالأدلةكلوتقميرالأحكام)!ارفىعال!(22)

عمليةخلالمنالعليةالا!اهاتالانحرلهبضولجخصالممروسبالموضوع

سسى.؟،،-؟9،صقنون)عانجىبميرةمجموعاتثلاثالىالأهياتص

ون!عرصلجم،؟36-69صوزكىكا!،،60-،56عىولهمبب8عبر.7،عىمبفة

-:هي("هلكاه*!.لأه"!.147"ا+،69عىبرككلطنى،،.01-2،

-؟،4-
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والفغعال!الا)حب:ثلوالمعلوماتبالأفكارانعلقةالمليةالالمجاهات-ا

.(وانوافعالنخى

نالهذعملايةاووالعلاشه)الغد:فلالأفكاربشمةطب!رملاالعلمةالا!اهات-ب

6همخاذوالاتاج،الرصضدالحنر!)وايلالنكريةوالأمانةالموضومحةنل

.ارلضا

ينطعهعلالهةووجودللضغة1لولاء:شلمحدعةعلمهمعشداتانزا!-ب

ثاعا.وضيلالحراناتعنوابعدوالجةالب

الالغلاته.وظانف،ام!لط

يلى:يخماالالمجامات،وظاثف"لهكاول3لهدا!ه،9729زهرانحامد8وبحمد

وتر..اللوكطريخةيحمد(؟)

انواصبمضحولوالصريخةوالالهراكيةوالانفعايةالمافميةالممياتنجظم(2)

لهفرد.يخهييقالذىالجالفىالموجوت

فىللخلفةالجماعاتفىالآخرش،معوضاعلهو؟نرالهالفردطوكفىينكى(3)

!قانجة.يص

اتعمتانفةالمواتففىالقرارات6!خاذواللوكعلىالقلرةللنردئر(،)

مر8كلفى-موضكلفىتفيهراوقرك!هونواتوجدالافاقنىشىءفى

مشلأ.قفكيرأ-

عالمه.ومجنالنردينلهعروتوضحتجلورالا!اهات(5)

تكادبطرتةوالموضرعاتوالأشاهللأشخاعىلهفرداتجاباتيوجه.ا!الا(6)

نابز.تكون

9لةسفوعات)زاءمحدعةبطرثولجركيص1نعلىالفردجكلالالمجا.،7)

الحارجة.

وقيممعاءمنمخمعهمودلماالفرد!ررةعنقبرالمعنةالا!اهات(8)

ومعشمات.
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!للالاف!لاا

م!مى4،،نعورءاسميماتثط81

ثعاراهمهالعلفىيخلةيهرةثعاراتعهميمةلقرونالأتصماءفىارتتلقد

خعارنرفعاننآنوتد7أ!"علهوأامد!هوانحديث"!5،ع+*ن!عك!لةاننرب

ناجبولنلككيانهاعيمومنالأمةضبرمنيخثالذىهنايمةالاول

الأتد!6رهمكونوانوانجانها،الأتنعارمواكلأاأ!آلةاكم،أء"تالاولنعاريكون

وان،واننةالمتيةاصلايةالأمةلأن،الوفاهالاطعونجمهاالمرضدوديلها

فىعفابخلفولكنوالتحديثالمماعرةيخوىالاوليةثعارولأنواناربخ،

وانفيل،للدصمجالااوالرزبةفىعايخركولاالوجهةيحمدكلفدشعارانه

واعلاحهه!يهحققةفىوبعيهالإروموبمهموبعهايمفهمهالمنفالاصلاية

المعاعرة:بالضرورةهىالاسلامةان-ثكلهون-يعلم،وشمولهوصاخه

ومدا.)رويةوتم)رويةوفا،)ولص.ا!ابولكنالممرالداثوانحعيث

.(؟66!؟65عىالاووصللغكرلهما!اللمهدر،يخة

كلمنتاما!الابالحاعةالصرفةنقةللا!اهاتمىالاولبانظورضمدولنا

)ضافةافه،ونهجتفقماكلعلىوالابقاء6بفومنمىالاولالمفجيخالفما

يلنكرمفاهاةوكنلك،المجالهذانىالمطهرةولةالترآنمعطاتتوفغالى

خاعة.واتجريينعاتالملينعلماءنجكرالعلمهالا!اماتحولالش

محاولةلىوجوانبهاضهومها:!عليةالا!اهاتسلأشاول1نايةلهصغحاتولى

)سلابا.ناصبها

لرىم*الثهظوراالهقلالظا!فهوم،رلأ

للفر!واللوبمةوالوجدايخةالصريخةالأبعادفيسكاملثاتتطماحمطسلى

ونلكالجلأية،واثكلاتوالظوامر1فالمولمخلف!ايخبالقلهيهفيةد!حي

نلكويزكدوالجاةوالكونالاشانعنالموازنالاصلاصانمور)طارفى

-بلى:طعلىفرب
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.الا!اهاتواشرارثات(؟)

واللوبمة.والوجمايخةالمعرفبةالمكوناتفكاكل(2)

والظواهرالموافشلف!ا.الفرراخجاباتيضطالذىالمرجعىالاطار(3)

.والحياةوالكونالانانعنالاصلامىاتصوروهوالجايةوائكلات

العلميث!الاثعلاكصفىبعخ!لانيا،*

،العمو!وجهعلىالملمبهايصفانيخبىانىالماتاهمبعضيلىفيما

لكلفاملعام!جالربانىنالمنهجضط9لاخنو9لملماءعلىضع!ورةوبت

مختواواص.!اتجعايمتزمملكلصاتهىالا!اهات!هعاتل،بالغ

وزواجر..نواب

.،!حا!كم!ة"،بالسببيضلأيملىا"الأول"

مية،ظامرةحهموثالىوتؤدىادتالىالعواملعنابحتبهاوبمق

حدفىالخكبرالىفالدعوةابت،عنلبحتعريحةدعوةوقرآننا!اسلافا

نجفتافطرواالأرفيفيبمروا،فليوابتالأبابعنلبحثدعوةهىظعا

.(02ة!آ)النبهوت(قدل!ئىءكلغنناللةإنالآخرةانجثاة!بىاللةفئمانقثؤكدأ

ايه:صفوعنبيننفرقانجبأنناالا

يجبمادىبلهالكونفىحدثكلبانالإبمان،.وهىة!لة!بب!علا،!ل

إلىالكونفلكظواهركلردالىالأبابعنابحثذلكوبقوهناعه،نبحثان

الزبيةاتريةتقممفااتىانصوراتاحدهوانموروهنا،صاديةعوامل

فىفيهاضعوناتىالأخطاهففيفىنقع-وعىبغير-سفاوئرفا.المعاعرة

العفاد)مجاسملمو!ةمادبةعواملالىالكونظواهركليردونفهم،الغرب

.(82-8؟ص

فييعىالذىالوجدالعانمانهعلىالطربالعاتمعميقوسانالزبنلدى

علىبالانانعبقرسمانوالروحبة،الماديةحاجلألههوبلىمطابهفيهوبجدالانان

بالعقلوالابمانوالاب!اع،انطورفىالفعالوالعاكل،العائمفىالتلمركزات
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وقخيرالعالمعلىالطرةضمنالقالوحيدةالوجلة1فهاصاسعلىوحد

.(؟2؟-؟02صافيباند!س)وحعهالعلمعلىبالاعنمادامكانلأرو

انىالأحماثمنللعدبدكاناذابانهالايمانوسال!سبية،ىالبيةلهفمهما،

ف!نهلحراشهافىتعمقوانعفانجحثانعيايجبماديةاجاباالكونفىتحدث

آخرين:بامرينذلكمعالايمانالضرورىمن

نرنجغةشى.!لهلوانوقطلىجحانهافهخلقمنوبقهاالأحداثاناولا:

شلا!.*)د

الأموروهذالكونفىافىلقمغابرنجكللمحدثجةامورناكانلانعا:

يلركواوانجحانهبهرسماناانسبزدادانورانهامنالهيريداكالممجزاتهى

:فالممجزة،امامهموالمرنجةالظاهرةالمادباتحلودبعقولهمنجخطواانيجبامم

وخواصالطيةقوافينوسخرقابخرطاقاتبموقالىبدعلىالقشربامرس

العقادينيروكما،سارفةعلىاحديقمرفلااتسابخىبهىدح!تبوالماهمة،

التىالمعجزاتبعينوليىنظر،جثماالعقليرامااتىالمجزاتدبنمفالاول

النلبم.الىالظاهربالأقحا!وتضطر.الرؤباعنالعقلتكف

.(8؟صل!نادعاس،017-؟6،صلهرحصنلزنجدى)مجد

الىالمموةرسمانمنائدالكونةبالواب!بؤمنالمقاد،5ثبركمافالملم

بانبؤمنلأفه،انجريةالعلوماوالععرىالعلمباصالنوابم!نلكتغربر

أعجبليتلأفهاالعجزةب!مكانكنلك!ؤشولكن،خلقهفىافهتانوايى

مناعظمقلرة)دبمخاجةسوليتوابمانر،الأبصارأطمئاهدحادثهومما

فىالممجزاتشوقد،طعةوكلبو!كلنجكررمابدانعهامننثهدالقالقمرة

فىمحلت.فيماتعودنالأفنايخكرها؟انلأحدبجوزفلاالعاداتبخوارقاللمعرف

ألعاداتخوارقمنالأفدينضديرفىكانتكئيرةامورأالأتلعلىالعصرهنا

منثروهوهل!جنفيماهمجوزتعلمهنيماجازوصاالموأترةالممكناتمنايوموهى

بجر.الآننالمعلوم

بماالابمانيرفضانهيقولفكانماالمحصردبيرالابمانبرفضانهتالومن
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لالذىالكمالمرتجةهـونناقصبمبودالهدىعلىوممانلأ)ذ،الاسمانيخق

طوفوقنوقههووماالعتلفدهومالهنعطمالفارقانالاالحهمود،!صر.

وفىفييمكرانولهنعه،شطلهاويلغيهالعقلضدهونماالمحدون،بالعقوليدرك

لهيخبىحثيقفنمومنفر!فايةاليالم!ىلهطلقالعقلفوقهووط،.اص

.،8"-80عىلهمفاد)مجاصالوتوت

عنجزئةمعرفةالانضمملا-الطنلةامكافلأءبكل-العلمانفلكوشنى

القالنقطةالىنانحنناالأجابعنولهجثالةبخعللاانعياثمومنا!قة

ليتوهذطهـي،جب!)!كونهنافىوتجةحدثكلفيانرداننحاول

لأندعوةهىدانماالمادت"ابتعنبحثلاهمالوالراخىللكا!دعوة

عطبة)سسا!ضفتوقفانيبغىاتىانقطةعدشوقفولكنولمجفدنجحث

.(؟.9ص؟995

ساينالاتران5الزال!يقولع!مهاووجوله!اوضروةاليةالم!ومن

هنايىيخينكلبلعندنا،فرورلهألي!ب!ققدوماجاالعالحةفىفعتد

لتىنضنيخهولاالآخر،لاشاتن!صماحسا)نجاتولاهنا،فاكولاذاك،

احعمماععضرورةمنولاالآخر،وجوداحساوجودضرورةصفيىالآخر،

والرر،رانولقاءوالاخراق!ل!اروالع،والنربالرىفل..عالآخر

كلالىجراوهلمالهمواء،ونربوالثفاء،الرقبةوجزوالموتالثى،وطلوع

جقبمااقرانهماوان،والحرتوالصاعاتوانجومالطبفىالمقرياتاثممات

عرنفهفىضرو!،لكوتلااتوقعلىيخلقهاوتعادسبحانه&اتميرص

الرتجة،جزلحونالموتوخلقا!ل،لحوناثعخلقالمتمورفىبلللنرق،تابل

الأمورهنهفىوانظرالمقزنات،جعغالىجرا،وهلم،الرتجةجزمعالجاةلادات

ملاقاةمعشلاالقطنفيالاخراقيهوواح!ائالافنين،يطولالحمرعنالحارجة

رماداالتطنانقلابونخور،الاخراقهـونبينهماالملاتاةوتوع!وزف!نا..1نار.

.(؟.-ه،.،صجدالكلور8النار8ملالهاهونحرتا

الحارتةالربايخةبالمعجزاتوسافاافىرحمه"النزالى،كلاممننرىوهكلا

وهوالأولالبموفا!خطاها،لاحدودلهولكنبالعقلوسمافنرىللعاهـات،
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منيصلماكلوحصول،حوادثمنالكونهنافىيقعماكلوتوعنىا!حكم

بخكوق.كنلنىءبفولالذى.نهوافمال،

والجوان،للجمادويىالعلمناطالعقلان8:5"الغزلىشولآخرمكانونى

عنايهالمورانحالمنيدركهاناضادمانحوعلىالمعلوماتسدركالعقلوجظل

لهصفايةلاما)هراكفىوحل!اعلياالمعو!الألحاةالعغلوجظلالحواص،طرمق

الحواص،بوا!ةاكلكها!اافىمنالصرنةفياحصكصاهالمعلومات

.،؟؟3-؟،2مىجد)بخكلور

المرسيعىانيظغساالخيهرفرضمنلهاشحالذىالعقلن!فآخروكلفى

نايظغلاالعكيرمنمحدودةمرحلةضدوتفو)مراكضظةفىللحوص

كلفىيخكرانترسإنه،)هـراكهوفوقطاتةوفوقاتعلا!نوقلأمانججاوزها؟

وراءطولكنالحة،والممركاتنلالوططريقعن)يهيلا!اوالينعبضعط

منهيلمىانيطغلاللحدودالعفللأنالحققة،علىطاولفيالخبرنلك

اكهةالممجزاتوكبفبة،الياتفىالشبهرمرحلةوهىالاباما،بطرقاوالمرحلة

خلقفىتفكروا5:قالانه!انىعنضهما:افهرضىعاصابنفعنافه،وذات

اللهفىالفيهرانذلك،.بخلاتفالههبالكفىوردطوكلافه،فىتكرواولاافى

فىوالفافىمحهموداللافىللحدوديفكرويمفاليمانهجمعسقيملاجنون

يدوفعتدالاسلام)ن،!انىوايتايخن،الغوىنىالضيفوالماجز،ابقى

الكونجة،المظاهرهنهوراءمنوالعظةالبرةبعنلهيلمىالكونمنلأبمحعلىالانان

الىالانحدارالىالمفطرباتفيهرذلكلأدىحموء!اوزلوالافانعتلولكن

لههاوبئ.

الأجابمنالتضايانيكرفىننملالمفىهناعلىالعقلمالاول!وتد

انالاالعفلبمظبعلاج!الاتوهى،لول!ملاو9لعلةوو،تانجوالمقساتوابت

للعقلالاسلامترقيوكاتتانجهسقوعيهضيهر.،يخمدفمفامجالهافىبيق

نحذ-لاتعالىوتمر-جا،ثىءلكلجعل-ال!ىالههبانله)*ماللجال،هنافى

والعلةوالمث1لببينالعلانةوبقطع،واتجةالمقسةيمنسفصلانسظغ

اللامعبهرلهراهيمالحليلقصةفىكماكبرةذلكعلىوالأفلةوالمملو&
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،نةتعا!:تال.الخ..وزكر؟.اللامعيهوعىاللامعلهاومريمنار،بع

.(59آيةعراناول(يخكونكننةثاذئئمتراببنخنتةآذنمكئلاللهبخذمجيىشل

اللةكذنجدثثاذغاتجلمرانرأبنالبهرنجنغبئوتذغلاثمدىكونأئنربة،تاذ:تعالىوقال

ونجذاثبزأفيزكربخغثنماذفلكلطة:تعالىوبقود،0،1عمران"9(يماةنا!غل

بغثهرنثاةمنكررقاللةاناللهبخدبنفوقانثفذأندثآئىمرلهميافاذرزقابخذفا

الالية،القلرةخانقعلىلقفللعقلمروصفهنه،!37عراناكلأجاب(

يخؤمنالكونوراءماالىالعقليغالايمانو!ذاباليب،الايمانفىكروس

عنوردماوكل،والركلوالملامخةوالعتابوالحابوالوروابثواناربابخة

لاممامجهر،تبوفعولاتجرسةيخضعلامما،اللامعبهم!اربطريق

الايمانعلىيللواترار،الطاعةعلىياللانقادولكهبمر،نجاولهاوالج!،يلركه

فىاكهخلافةتضقبالوصالعقليلضوفا.(9.-89عىعر!رولملهملا)بد

رضا..وعانمداينةارص

انمورفىفاله،بالهالايمانقغةمنالاسلامموقفهومنا

افهإلىالهايةفىواحداثبتمنالأموركلنجهاتردنجهمىالاول

اتمورفىائائعةالمطلغةايةعنخلفالمفىمناوالةوتعاد،جحانه

الأحدا:كلفياتردئمومنللحوص،عرساتعاملترفضالقالنر!

كملين--اففالوجدناالغر!انمورذلكجا!لهناولوماديئبتالى

وعليا،بالغيبالابمانوهوالاسلامهالعقيمةفىافكار.يملحلاماتكر

علميةصنجقصلاانة،،الهاسيا.بماوساننااننلركان--كملين

يخافىلاوالياتبالمعجزاتالملموسانلأن،الاطلاقعلىالملمضد.ا!الا

الياتوجملةالغبفىالملم)عغبةبفولهالعفاد،5نجبروكماالعفلس

فيتقليةولاالعقلمعناقضلاولكهاالافان،معلمهولاافى!عل!هشىءاما

لأنهالافانعقلكلفوقولكها8عفالهالغطاءوافكفعرهمالوالعقلضد

باص،،2؟-؟؟.ص1990عبنة)صسمحمودعرطلقالغيبوعالممحمود

.(85لهعقدعى

-؟54-
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!مدبببة.مقلاسيرمان!مةكلف+

بهجاءى!ل9رو!حلانحصمنيخجلىالاسلامبهجاءكما!لبمالموقف)ن

الزفيدى،.لهرح!نعد8يخيركمالهوجودعنالوص

فالكونطبقثالعرعلىوبدعهلهكونخالقهوىل!عتوجحاقافىبان(؟

فى1صاصبداللخلوق،الكونوجنالحالقالاينالفعلوهنا،مخلوق!بانة

."الاسلام

لكلائعزثوهووخالقها،الكونهناصمتثرهووتعادجحانه!اوأن(2

ثكلوص!ارنيعفيبعضهايرفيبجثالكونحواد:افىخلقضديخهبجرىما

جحانهكقولهيهرةآياتككفلكوعلى،لاحقيتبصابقفييخئليمطرد

بنيئنائؤذقخرىزكانايغئةئئمبخةيزبفثئمنخابافىجمياللةأنترألأةوتمالى

.!43انور:1(نجلاله

ارنجا!هوبلوحبمطردااترنايىالكونحوادثينماانذلكمنوكئر

نجهاافىيربطالقالآياتعبتملكماالقارنمجررمنكثرعلاقةعلىسهملجى

ماءالئاءنجننكمةؤأنزذقعالىتولهفىكمااليةعلىالذالةبابءالحوإدث

اثكإذاةثىوتعادجحانهوقولهلم،06:انملأيفجة؟ذاتحدانجقبهتمثا

الأعرات:9اثنرات(كليمنبهلأترتجاانماءلهيختنجانزنجانجندنقاةثتالأنحانا

57).

الأجابهنهلكنجا،حاكنةلكلبانالاوومفى(يةمنهوميتوآهناوعلى

كماجحات،الحالقعنمحلةبنلأماكلثرةبنها،فاع!ليتللب!المجة

جيطانمنالابقالشدىالأطسعلىنجاةوفلكوحديخا،قديماالطيعيرنفال
نافيةنلكبعدحركهاوفىاولا،وجرممافى!االىترجعكائاتمنالوجودفى

.(055عىلهزنجمىلهرسن،عد

واتلاجالأجابينالملانةلىوابحكمالمطرهوونعالىجحا.نا!ولللك

والعلأخالهدى1مل)واما،نيمهابنم،الاولضيئيقولفلكوفىوعسا4اجا

نا!)يكنلميناومالمكانضاءطولجكه،ور*ثىءكلخالق*بانفبزفون
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اسهدنمالمات(طاخلقالقالأجابمناوه!ئخمايخكرونهنا)ومعتال

فنرأت(كليبنبهفافرفاائناءبهتانزثاة:الحابعنجحانهقولهئلتا!آب

بجاءطخالفضد!الاا!نعيفمل)تقالومن:تالوقثيدما،157:الأعرات9

بالةالتولفى!يانوالحتتةوالطبماءح(التوىمنالههخلتةطوانكرالترآن

ثهةع!اخالأجابهنهداتما،اهميةللذاتتنقعابتهافىالأجابونلالهير

.(552صلهزنجمىلهرصن)عدقلألهيرهافهومت!تجمبير.رجاربئميا

الاناقبذلكالنطريةهنهكجلىعبارر،محليهافهفطرفطرىبدااية)ن

صاهياماوراءالأجابعناللؤوبالضرورىالبحثفحوللخلقالغرورى

للحوادت،9ضالفوالخبرعقولهموعفقلي،العلمىللجالاوالعاهـيةالحباةفى

ضضىمن)فاثم.الهايتدوالبمولوأجاباابتوراءانعلىواعرارهم
ىا،(50طه:1فدئ(ثئمشىءنجنقةكلأغطئالذىةمض!مهونحلقهفىافهحكمة

له.خبقفيماثىءبكلفانغعوااعطاهمبماالانناعق!رطالىهطمم

.(535عى!زيخدى!رحن)بد

ا!بفةالىللوعولوجلةاداةبىضالاولالعقلاننعلمانيغىولذا

الحاص.يطنهلهالوص،هرآخرطرينناكلامما()الأجابوالمات

وهوالطيةحعاشالىالومولاكاةفالعلوحمهبلوفهالعقلسطعلا

الطية(ورا.)ماالغبعالمسرفةاماةولهوصللخطا،فلكمعمعرض

.(55،صلهزنجدىلهرصن)بد

فهو،!نيه)ربهافهاوحىضد،انعبممهمةنولىللصرفةكمصمرفالوحى

والعقلوالملاحظةاتجرمةتظعلمطالانانيتدومةالههعلمعنممد

شنجالقالأنلةمحلى،الحقالوافحة،الاجابةفلكمقسةوربه،)مهما!الرى
ومجر.الجا؟منهفىوجوءوحكمةوالاصان،الوجوداكلعنالالهانصمرفى

حولكاالمعرفةفيهتجدافطقيا،وقكاملوافحالاسلاممفج)ن.فلكوفحو

فطرىبتللالطيعةوراهماالىوسواءبهالمصلةالطيةعالممنالانان

بعرت.طلمبرفالمرنةنجهمدناكوصلجبى،

لهىالفانونمعىاتجرصالاسلامين)هراكالىابخدى،محمد5وشير
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الاتظامظامرةوتوىالظوامرينالعلصاترابطعلىضومالقايةوالعلاقة

ينالنراتابعاوالاطرادبمفهومضهيبرماوهوواحدموىفىوالجريان

لانانعةكبرةافامجلالجواهرلهنهراينالما)نا()الرارىوضولهوتانجهاالأجاب

فمركهلاثىءكلح!فاننرلمبه،همطولاالفامحلجهامعرفةعقونقبلغ

الشيرل!وركاملاهمراكوهناضا،المانعجلضوطذلكنىلأن،محتونوتجلغه

الشرفىالاسلابوناتدولقد،العلبةالمعرتنفلفىالعلوانرابطايى

هنايكونانئرطالحدنانلهايخضعانىالاطراد،ظاهرةالىالظوافرلهنهالى

من!ا()بنوترب،!وطخطعلىوانبربةاتثلمصاهـرا!اخالاطراد

يعهاواحدنوعمناشاةالحاسيحىاوالراضيرىانثلبقولهالمعىهظ

لهذافلأ!ملاانالعقلحكمجدأكثيرأذلكنكررفافاواضعال،فعلح!وث

طىالمتحجرانحكئافلوهنا،ب!وملافالاشاقعه؟تاتجاول!الثىء

وبوكد(؟82-(،؟صابخدى)سصدالمفرا.تهل8"الصقموفياوانالحديد!جذب

نايخغىافهوانالأموركلفىافىمنالعونانتماديبغىانهعلىالهثم()بن

فالعقل،العالماوابحثتلبفىيخجلىجلى،ظاهرويقمرفبهالايمانيكون

ابنوبمراهـركهافىاوطاقةفىالقالمعلومات!رو!متبهوبرجديخطىءاجانا

عنالاسانطيةفىهوممابرا.فلكجميعمننحنوما..تانلا.فلكعنالثم

فىالمعونةفتدافىومن،الانانيةتوةشمانبقمربحفدولكتاالرلهة،كتر

الامانسبلغمهماانهتماطيمركانمابانف!زهوولافرورنلا..الأمور.جي

.(؟6،صدرجممجد)موتانمهمنالمونيتدانولابدتامرفهوالعقل

"،ء"ملدا!7ا"البالموف!وعيةا+لصك"الثانى*

المخلومنقييخة،واوجهاجوافباتحملاتعقدشديمةه!لكوالموفوعة

وثتل،الدقةمنبمزيدالمحتفةوجوانبهامعانبماحلنا)فاالاخقفامحلياه!هف

الأخلايةالفاعر،العلماهمنير!ابنمفالقالموفوعة9بوجومعانى

-الأية:

يلاكللااننلكوممىنتديئ،روحالمرهلدىتكونانبمفىثهظيق!)1(لأي!

بالحطاوبعزدالآنحرفى،منالنقدوببهلنفهيعدوانف!عةالموجونبالملطت
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البهالحالاتوعلافيابرازضمىعامةبمفةوانغد،(8ضاذ)نقدفييقعتدالذى

علىتدرت،العالمييزمافاهمنقديا(،ضيرأذلك)وسقبرمعاالاجايةوكنلك

واالعليةالأوضاطفىاوالعادىائعىالموىعلىصا.الاندةالآراهيختبران

يعىولااثهرة،اوالانثاراوالقلنم!طةوراهفالانخادناقد،ن!نبمعاكيهما

الآراءاخاريعنىبلشانعهوماكلمنالمتعتدالفادموفالمرءيقفانذلك

انبعد،الأمرآخرتجولها،)دعادوربماالديق،العقلىللفحصواخضاصااثنعة

اوتاتضاوض!عفلهتينلواساالاخار،هنااتجازتافهاالىاطمانتديكون

كاتمهماد)صرار،ضبممنيملكطبكلتمكف!نهالآراههتفىضكك

ضرورةالىزكريافؤادكنلكوثيرالموف،هذاجلفىيعافياالقانغحيات

بالق!ربعذتجبورلم.)جث،ى!رلاعانافىلازمااعحضدنقدىضيروجود

يخقمونلاولناابعض،بعفهممترفىونلانابخون،العليةاوساننىالكافى

العمية.جلأسنافىحفانتصوهناابعض،بعفهم

.(229"228عر"9ولزكر،)فرلد

فلاالزاهةبصفةكذلكضصلةانقدبةالروحفىالابقةوالعوامل)ب(ا!مزاول،

أوفحلهبدىالعالمنزاهةانوالواقعمحر.،نياتممهفانفهالىالعايمنجب

هناالمالئمسمارصنحينالعلس،عصلهمنالنلأجةالعواسلاتجعادنىتكونما

يعالجوانجانجاالخصةواهماملإلههويوتهمصايخة*عانعبيبشالعمل

.(92صزكرط)فرلرنا!تججردموضوعلألهه

والرفاتوالمبولالأهوا.مناب:!رداى،الذات)تماءقعىفالزاهة

،الذاتانكارتقضىنهىو!اتالىائضة،راتوالاقيةمي6ذلاالممالحطلعاد

معالنرا.،اشغلالاومجداوشهرةطلبمنالحقامىتمىمعوقطكلوتس

امافةفىموفومهيفحعىانلباحثينىحق،والدقةوالأناةبالصبراعصام

.(،9صلهطو"نيبق)!بزوع

الدليلهى:للاقاعوحيدةوجلةالىيلجاالعايمجعللهذىهوفالخرد

المد\بت!رسة)جراءشكلعلىابرهانمناخلاوتدالموضوعى،وابرهان

كلفىولكه،قاطعى!طفدليلثكليخخداوحاص،نحوعلىدي!جلاالعلمى
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واقياب،الموضوعفهمعلىالقدرةلميهفعناىعلىنفهيمرضبرهانالحالات

نلجاالقالمالوفةالاقاعوطرقالعلىالاقاعطريمةينالأطصالفارقهووهذا

العلسبالفيهرلهاعلةلا2يخةذبفامر!نلوالقايومجة،نعاملاتنانىبهرا)يها

ينماالخ،..الاننعالاتلانارةوالافراءاطناظنىكابلافةبيد،اوتربص

فرضكلعننزهةفظرةالأموركلالىالفرديخظرأنضضىالعلمهالموضومجة

.(029مر؟9!مزكرط)فراد

القرآنصوربحمغعميةانلوجدفاالإررممنالأولالعمرالىرجتولو

انأتجامهالاسلامامراكللموفوعةفينمواعدقتعدواحدكنابفىالكرسم

عرقهكابواعحاعمقهو-جيعانعرفكما-الكريمفالقرآنبها،بنزموا

.(؟؟3ص؟995عبنه)صدىتاربخها.اشدادعلىالرية

محن!محمدعلىأنزليالذىالوصمونالقرآن8بوكاى،مورصيقولوكما

ضدالمؤفونونجظهر.وجفظهتروله،فىكبوتداللامعلبجبرلىطرتي

موتنورالورهنهوخمتصرةرنجتوتدةرضانشهرفىوخاصةالصلاة

.اليومفعرفهالذىلهضلجحذلك،ضمانخلافةوفى!الى

.(1؟-؟.صبركاى)مولص

انيجبالقالماتامحظممنصةنجرزافىكابحفظبهاتم1كفالكيفة

ولاحيلأ"1سرصامركل!رىفىفروؤآلدقةوهى1لاالملمبهايخحلي

اخحفارفعميةنجزة،عر.بخهممهاالقالألواتكانتافاالافلكجدت

واحدنحطامونالفرآنصرحولانم6فاضموالأصارمنالكرجالعرآنحفظة

كلهما.جهفىاللوكهنابخلنجصفانجبالملمانمحلىهبلمطعلهو

دبلابثل(!الهه)رصلاحادبتلمجمغمحمبةلىالحمبثعلما.انزا!وكذلك

.،،،3عى،995عطبه)صدىالهوى6باعوععالصدقوانزامانبردعلىآخر

ئول:حثانور،أبوالأحمدىآذكر.لهنى"ا!فاض،قولمننلكوبخف!ح

وروابفاوافعاله(!)انى9توالنقلعلىثنلعلمبالروايةالحاصالحمبثمجلئم

حققةمةمعرتعلمبالمراتالحاعرالحميثوعلمالفاظها.و!ريروفطها

وماالمروبتواصافوشروطهمالرواةوحالواحكاعاوانواصاوضروطهاالرواية
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وضعوامنهمواعولهالفقهعلماءكانولما.(،99عىانورابو)الأصدىبهاشعلق

منهمواعولهالحعيثعلماءفان،"اخانجرجةوالطرضةالعلمىالمفجاص

انهإلى،عطبةحمدى8وثبر.خاعةانرنجبةوالطريقةالعلمىانهجكدوا

)شاراتلمجدخلفهمنولا!ديهيينمنابطليلأبلاالذىالكريمالقرآنبنحص

:الهوى6باعوععالصدق!رىضرورةالىوواصحةبهرة

ائبتةونن(89:أيوفى(طئونلاالذفىنبلشيال!ولاان!مانةتعالىتال

وتال،(،2.ابقرةأتمر؟وبيليلابناللهبننلثناانبنمبننجا!كالذىتجذأنؤاءفم

عرسةدعوةقلك.(191:الأنمامأمجن!(يغربافوانهملعبونيخرا،وةنشالى

طرقمنذلكعداماونجذحيلأنا،فىبهلتعاكلاطو،العلملطريقالململافخاذ

انعاملحعندوفللثاتحبزوعدمالامقامةنفىفافالوضوعه،واساليب

الاجراءاتعلىب!قالموفوعةانالىهاالاثارةو!مرللخلفة،الظواهر

)طار.لهالملمانهىمعرنفاالملمعلىيخبىالقنالحعغة،القمعلىويى

اترابهادرجةحيتمنالظواهرشلفعليحكم)!دارمنيمكةالذىالمرجس

المواقفعن6ءنصوركليضطفالملمولناالمرجعى،الاطارذلكعنواتجعالهما

والأخلاقوالةالقرآنمنالمندةالإرويمةالظروجهةوفقوالأحداث

تخققلالأرا!الزم)فاموضوعى!و،(\؟3عىعطبه)حمدىالإولمة

للهاولهةبالهوىفالمجرافافحرافيحدثوبدونه،افىوليفى،والعليةالموضرمجة

بالفرآنجاءوفد،بهجتلمانجعاهوا.!كونخىاحدكمبؤمنلا5(!)بقولفكما

افهيعزفاخى!ابمنهج...والةبالقرآنالنزاماهوافابكونانمنولابدوالة،

افى.اذلهذلكمجرفىالعزةابتغىفمن

،،لمع!لمبقا5وعلماةيعو!فوملا8

صا.كناباتهكلفىوانزاهةوالموفوعةانقدسةبالروحالهمابن6!مفلقد

وندخلاتعصبروحمنالئمبنيخقركذلكالفلفى،اوالعلسالمجالفى

منا،فلعنشز.انسبغى9نهبرىالقالعلمةالأعمالفيالخصةالأهواء

هنهكنلكح!صو.قلليبعدبمضهانوقالىنموعهفىواضحاذلكوبظهر
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انهجبوضىومؤلفلأممبهمالملمونالعلماءيداكانحثالموضرعةالروح

جمعفىاليهايلجاونالقالعلمةوالأ!يبوأهدافموخطغتبو.الذى

بموضوعلأ!م.الحاعةالمعارتفىوالحوضيالمعلوطت

اعاممنوالأوما!المثوهةالابقةالأفكاريرنضالهمابنن!نذلكالى)ضانة

نعدولا،30"هح!!فهجعنالحديثعدآففاذكركاوفيرهاوكهفومى

مجربطريقةولواليئمابنعنانهجةالأفكارهنهبكلقاثرتد30!،ع58سكونان

؟2؟4وخه)طفهوشلفاتافكارعلىسلمذانهعلنا)فامذاناويخثدبافر"

ومؤلفاتهمالملينكاباتعلىسلمذتدبلور.والذىع!ء*3!ة!هال(؟429-

القرنبعدقرجتالقالكلاباتتلك-بههنىشخماو،ضرافه-باشربئكل

اللانجة.!!ضرالحامي

النقدبروحالملبنعلماءأنصاتعلىالدألةصو!منابعضيلىوفيما

-:والموفوعة

وكللظهمهطلوب)الحقبطيموسعلىانكوكضممةفىالثمبنيقول

وعر،)يهوالطريقعبالحقووجودوجورر،فبرطابيفىفبى6لذمطلوب

...انسجيعطاعفىبالعلماءالظنوحن،اثباتفىة!غنوا!ائق

الظنحنفىطبهىالمركلالمتمبنكتنىانظرهو!ياقىنطالب

الحجةافيضهم،بفهمفيمااتوففيخهملطةانهمموالحقطالببلبى،

الحللبضروبجبفةنىالمخصوعى)نان،هوالذى،لقانلتوللاوابرمان،

نا،قفا!حلامعرفةفرضهكان)فا،العلومكبفىانظرعلىوالواجبوانقصان،

حواشهجمغوفىتةفىفكر.وبجعلفيينظرمالكلخصانفهيجعل

ولاعبيتحاملولا،خصامهضدنفهوبفم،ونواجهجهاتهجمغمنوبمحص

كلامينوتععا.ماوظهرالحقا!وله!ثفتالطرضةهلهطكن!فيه،ينئح

نكريهماجمغ!فرفالع!و،تولهوكنلكواثه،،الكعبرمنئعتن

طلبوققديمز.ماسلأكلفىوتحرى...اله!ى؟نجاعلاالطلاتعمالوتصفحة

هنبنمن*الىنرتاشدولااجودسيامننجالوب!..الآراء.معابللااطق

.(5.صلهطولنييخق.58.63صلرجمبد)مولت،(الأمرين

-69،-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الجرةمنوعممكالثبةافهج!لثالحيوانمقلمةفىالمقزلىالجاحظوتجول

فىوزبنالث،ايكوجبجا،الصدقويننا،الصرفةوينيكوجعل

برد!لركعواو،الحقمحرقبكوائعرالكلوىحلاوةواذاتكالانماف،عك

منالجهلنىوماالنلة،صلهاطلفىماوعرنكاياسنلعنكوطردايتن،

كاانوارمخعنالأدباءاحدايهوجههاافلةالىابيروضماناوثير.القلة

العوارضعنانفىتزبتضىالحقيقة)داتوصلانفيقولالأممتخسها

المالونة،كالعاثة:وهى،الحقعنلصاحباالمعيةوالأجاب،الحلق!زائزديئ

منهناوجاذلكواشا.بالريات،وانغالبالهرى،و؟نباعوانظانر،وانغصب،

كانانىالعلميةبحوثهفىواماقهالرلهىاب:فزاهةعلىالهمالةالوامد

البولوانجعادوالزواتالأهواءمن!رهـممعلىبحرصهمقهدوكلهاياشرها،

الاخلاعىتونجهمحوالديةالفويةوالعمبات6بالذوالافيراتاثخصة

.(52-50صالطوبر)نونجقطبفىوالحق

.،سلمىلتوافعاثهالثها+

-بالآض:نجبز.ا!الالهنااصبانضانالىالسرلهاضعبرىبنر

الأخرون.بعرفهمالاالعلمسبالفىبعرتلأنهيخبرولا!قرولاتماليلا-ا

حمود.كنلكالعلملفمراتاني!رككما،*6تمرحموديعر&-ب

.(2؟7عيلهمصهـثى،برى

وظاوانمرفبير.مقارنةمحد4بمطوديةالنرداخاعبفىلهعلىفانوافع

نيصوزنهفىطلحمودممركابكونالعلعى.ا!الانوناثخمي8الاخاعلللك

.9فلك،ه!فاوحمودنخاوزمعرتاومحلمبيرا!لعلتبذمحىنلا8سلوطت

اما!عاجزأجظلبلمازالف!نهمعر*مناليهروعلعلمنىالاثانبلغمهما

انيعرنونالعلىبالجتنانغلونللخلفة،والكويخة(لةالظواهرمنالعميد

بكلولاجوانجهابكلالمخلفةللظواهرالممقدةبالطيةطمانيظغلاواحدباخا

حاولولوتجطعاما.اوبهاةل!مياالجوانببكلولا(لظاهرةلهقالمؤفزالعوامل

الذىفوقعلمابادعانهاواووب!نكارها)ماا!يقة،تلكحدوديخطىانباحث
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يمرفأتفيهيمزضعئمىبحثالأطجةصاته)حدىينقدبنلكف!نه،يعلم

.(؟؟،صعبه)صدىعلمهمحموديئ

العلمانبيقينيدركلأنهالغجببهيخدولاالفرور،يربمهلاالحقفالعالم

م!و(ةوفايقول)ذاالعظيمافهوصمقترار.،الىاحدبملولاله،ئطآنلابحر

عديمةوالعلما.العلمقافلةانيعلمانهكما،!85الاصاء:1ثيلأ(إلأانبختجن

الاهوويىالمتل،فىتملةبالحاضرموعولةالماضىافوارفىضاربةطوطة

فاكوي!اللاخنجهديكراوالابقنففليغمطانيغىولامفاواحدأ

ايخاء،عهوتيبيخايعرففهوالانانامانعاد،اللهالاا!لعثىءبكلاحاطمن

الظاهروبعرتالغدفىينا.ماالبوموبعرفبالأص،جهلهكانصاايوموبمرف

والمعرنةللعلمادعا:انصوكثر،المقلدونوالحافراباطن،هـونالأضباءمن

،البابثونالغورالاالعلممنيعرفونلاالنبنواضائفمانعلمبنانماتهم

خيقةكلمع!كففهراهراكهوقمقافقهلهعشواما،الأعماقهمونوالطرح

الاقرافبهذاوكفى،بهيحاطانسكرالعلموانبعلمكاكثربجهلانهجميم!

افه:رحمهالافسيقولعلما،

عقلىنقصارانى*اسرادفيكلما

)اي

بجهلى.علمىزافى+محلما)زلحدتارانى

واترروابماانغجنالمنروربنالمدعيناونك!ذائريفالحعيتفىجاءوقد

الملممنيزتوالموانهمانفهمنلرلعرفواصاعلما:كانواولوعلم،منحصتلوا

)رصلقال:قال"عه!ارض،الحطاببن"عرعن،القليلمن9نلبلقبلا،الا

جيلفىالخيلنخوضوحىابحر،فىانجارنخنلفحنىالأروميظهر،(!افى
نا؟افقهتئشا؟اعلممنتا؟6لهرئمتن:يقولونالقرآنيقررونقوميظهرفمالهه،

نكم(ونكتال:اعلمورصلهاللهقالوا:يخر؟مناونكفىكل:لأ!حابتالثم

حمهضدوضاتواضع،العالمرزقواذاانر،وقودمماونك،الأمةهنهص

النرفاوى)بوصاباطلبالادعاءانسعلىيخطاولولم،حقهوعرتعر.وانصف
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،ونجاذقعادتالالرحمنعادعفاتصانوافيو!فة(67-65عر،98،

كقكذلكوهىتواضينووقارامحةاىهونا(الأافيغفي!ثؤنالذفىالزخمن

حفميقؤ2اللة،بننؤددبخبماغنبخكغكلتذمنآئواالذبمتأق،لأالمؤنينعفات

النىوالانتادالينذلوبمق(اث!بربن8نجنيأمجرانئزبخنأذلةنجنىوئجوتة

نيلوالفاصوانفقالنلول،كالجملالمومنالحليثفىكمانلولفالمرمنعاجه،

ترلهبكلعلى!ر!-انرعب!رماو-النارعلىيحرمبمن3انجر!ل،!"وقال

حن.حميثوقالانرمذى،روا.عللينمين

.(215-3،2صبم"،.2ابر!لهيم)ابن

وعلمهه!اعظمةاما!الوافعنهض!فانونةالانانعلمومحدودية

محنوالتخلىوئهالهرةاليبعالمىنىوالجزنياتالكياتلجمغاثمللوا!

اضرالريةالمرفةفىوالنةالمحدوديةولهنه،و!عرتهبعل!هوالغرورانبهر

الارو!تدمهمااعزوكان،الصالحةالممرفةشروطمنشرطاالواضغالاسلائم

وهكنابلرى،لاعمائل)فاالعالتمماليقول،اثرىلا8بداهوالعلسللنهج

الاروم.نىتولهةجنوراالعلس.ا!الاذىاثخصلمواصنات!د

.(؟؟5عى!طبة)حمدى

الرجرالىعدكولتثيرجثانجرينالملبنعلماءلدىفلكونجفح

ثبالمفنةعقبةفو-الارومعلماءمنيهرمن-كير.كانالفمابنان

تجاعرفهوالعقلمنبلغعماالانانانتماما!درك)نهبلبانفىوالزهوالرهمر

فلط-ذلكجمغمننحنوما...،اليم"بنيقولافى،منالمموفةسمدانولابد

ولكاالرلهة،كنرمنالانانطيةفىهوممابراه-والحواصالعقلوئوانب

الأمور.جمغفىالمعونةنتدافىومنالاشايخة،القوةمننطبقدربخهد

.(؟6،ص!رجمبد)موت

الأمرا.منأيىأ،انابيهقىيخذكرالمالفىزهلهالهثمابنقواضعيوكدومما

هيارمانةوهىاجرةلنميمنكاطلبانا:علىابولهفقالنملماالهمابنجاء

عزمفلمايخن،ثلا:ضمهوأتامفيهققروماطلوبهالأيرفلكنجللشهر،كل

وانتاليها،لىحاجةفلاباصهااصالكخذ:علىابولهقالالانمراتعلىالأير
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بهنهجرتجكش)د،رأسكوصقطملككشرالىعودتكضدمقاليهاأحرج

بنلتالعلمطلبفىضدكللمالستعرلاخطرلاأنهعلتفلماالأجرة

الجرآفاقفىهديةولارضوةولاأجرةلاانواعلمو)رشالهك،تميمكفىمجهودى

ورطهاالكريمةالهثمبناخلاققؤكدالقالرواياتوصوانصرت،ودعهنم

بهفاعجب9ئها،امرضدحيااثامفى؟فامالثمابنان:يقالالمالفىوالزهدبالعلم

جار!ةوبكيقيوصقوتيكعى5:الفمابنفقالبالأموال.ر!غس1نوارادالأير

!رمانككتانفقهن)وخازنهكتامبهه)ن،يومىتوتعلىزادفما،وخادم

اجابنمنوعلس،.بامرىئغلالذىمنالأمرينمذينافعلت)ذاووكيلك،

المنهجوخاصةيخهاوبدعكمجعد،انهجمجالفىصاءالعلصالهمابنضع

!لىالتىالعليةالأخلاقعلملهوكفيوت،الفلفةجالاواتجريى،العلمى

بها.

فلالبركحاكلاماوجدت)ذاهوأمافنهتراضعهعليبملكاالنمابنو!فول

دان،بماجهوالكلامبامه،ئلخقالولدن!فنه،باسنادتكواكفنفك،قه

)يك،ورنايختةنتعاتةعيركيخبتكإلىليركالذىالحنالكلا!نت

.(279-2عىالرجمعد)لهوت

*طودوالأكلطنمنىلهنفنحطرلهع8

ورض!الحرالنيهرعلىالاعرارالواسعوالأفقاللخىالفنحمعاضومن

المنتحالفرديفهمانكنلكوبفى،العقلعلىيدوكلالعغلى،والجموداتزت

وآراءهمالآخريننظروجهاتيخرمواننى،ئلأم!ة!عمالحقيقةاننيا

ببىضرلهرابم،؟؟5صعطبه)صدى"8!ك،أ*فى(الراى)تلطالموجماقيةوبرفض

.(؟ه*صلهمببونى

معطلكلوتعالىجحانهاللهلنفلقد،مالاوللىبميرةسكافةالصفةولهنه

وأالفاطةاوالجهالةمنقنتيالق(لعللمنلهواقباجالعقل1حاطوللشيهر،

بوجؤلتنيدموضععرفىالضوعرفورفىتالغكر،تعطلالحرافة1والحوف

الصرفةرففىاوالدللمعرفةدونالآخرينراىانجاع)وهوالشيداوالفرومن

ئاضبلأيكثريماللةلففغنجلغئثقئوئاوتائواةتعالىتالدلحقيتة(الموعدةالحتة
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طوقم.8!غ!س،"الاممت!آو!م!را.

المعلوطتوجمعواكافه،الانانحولمااقطلاعفىالرعةبهوبقمد

والظواهر،الأحداثاجابعنل!تاالىوجلةوالظواهربالحوادثاتملقة

المعرفة،منالاتزاتفىولهرفةالقراعةوكرةالملاحظةبد!الفردهلاوتجميز

عرى،؟57عىوسبب)عير.المخ!اتعلىواترفالموفةطلبفىوالحماس

.(،17رععطبهح!دى،؟؟6عىلهسرمنى

قرآيخة)وومهدعوةالعفللاعمالوالنكيروالاتطلاعابحثالىالدمحوةوان

الانان--تهفىوما!ونفىمالاسكراءدعوةالانازولحولماخات

خلقمنالغابةنضبققرأبةدعوةالرمانبة،والقوانجنةب!ألاالتن!افدعوة

ومن.فبهاماكلونجروفعمبرماالأرضفىالحلافةنحفيقدعوةالافان،

ذلك:الىنبرممالهبهرالآبات

بتؤ"الآ،ت!ثاثذراتخراثبزطئتاتليبفابهذواابخونملكئمنجغلالذىؤفؤة

.(97:مالأظأ(!لئون

ئقئون(لأثؤ،غنوابذرالآنالتتغننوتاوالأزفيالخؤاتفيناذأانطرواقلية

.(01؟آية:أيونى

والملاحظةلتاملدعوةكلها.(81-07،75-66،؟8-4)منالخلآيات

وماذلكيتمكيفولكناثهات،عالمذلك...الكويخةافىآياتعلىواتعرف

د!ذلكعنوللأجابة؟الآياتمدعلىلتعرتالانانيخسهاالقالأهـوات

،ؤاللة:أخرىاياتفىدنظرنه!اآياتيخعكىللاسانترآيخاتوجيها

لطكغوالأفدةوالأثفارالئغلكئمؤجلا!ثتغتئودن!ائهاتجكنمنطوننجنأفرنجكم

.178:فحل9(شثكرون

.(36:اءالاصأنةولا(عةكان(وتنثكلواثئزاذؤاتمرالئغإنة

لالآئلأبفايثغونآذأنأؤ!بضئونئئوبئ!مقكونا؟زفيبيكروا،اتنثم

.(،6الحج:9(المذوليبيي!اافلوبئشنيونبنالأنجقارشش

-168-http://www.al-maktabeh.com



لآلهاتيتؤ2ذنجلثبىانفثبهثنؤاتجغاركمؤالئاليباللنينانكمآناتجه،وبن

.!32:ملروا9(ننمض

أزمافا(ؤاثينماذبموترغافاناغنابخالاأخيبمذفافاذنجلثنغذ،رالأزفن

.!23-03:تنزعا9

بما!رئمو!ئلثافراغن!وبمبنا"نانتنزبمتنل1لذى!نجلثبانم،اثرا

.!5-؟:العلقطئم(9ننمناالانانعلنم"؟فنمعالنمى!لا

كاتصا.مرنجهوادفا.الاسلامةالفلغةفىالمرتصاهـراولفالحن

الملينالفلاضةجمغاضرفولدا،باطةاو،الحص)الحواسظاهرةالحواس

الىللصوسلهواتع6يبامحاتا!رطعنمكلكنالدأومم!عالهربالحواس

والمعلوماتلئض،الابفةالمعلوماتفوءفىعلبهاوالحكمنمببزهاالساغ

عقيةلمملباتلازمةونحامةضروربئحطوةتلطرتهاعنتكونالقالمحوت

.((63عى!!خينرص)مرذلكالىوماالشبهروعمبةانجلكممبةاعلى

وكنا،الهه،أمرمممالاقخدمهابهاافىأنعمنعم،العتلوهذا،الحواسكانتولما

و!ثيناد،رضامىب!ل(ن!فاثكر،فابةلهووتوحيمهافىلمعرنةالمقلاعمال

الرطلة!العنا.)نحوانو!تولوعادنه،الههخلانةوحنللروالنانذالمصلحة

الأمورباخقراءالعتلاءضوسفى!ملحلأضهاانالطيةالعلو!عنالأولى

ثض،بعدثضاوناملهاجزءبمدجزءأوضفعهاثىء،بعدثاللحوسة

بهلاضوسهم!حصتواحمةعفةقملها3كيراشخاسامناوجهمواف!فا

صكمه،هناالجزءفلكبخ!ومننخصذلكجن!منكانماكلانالاتجار،

فلكشاللهوع،فلكاشخاعىاوابخىذلكافرادجميعثاهمونيكونوالملان

واحدبعدواحماتان؟وجلااضضاصيخامل!خ1ووانوىترعع)فاالي1ن

يحى)اىحكمةهلاجنهامنماكلاننجعلموفخركلمحىكلهانجج!ا

رلجاوب-كانجزءاى-الاهـةاجزا.منجزءكلتامل)ناوكللكونجرك(8

صبألوجمهالاحبارنيجزءوكلمحرقأحارأه!جوانرمنجزءكلاوجالأ

-؟69-
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واثنيئاللهذونتجنآلمنانجارزبئنفنمافارفثمائخذوا،وتاد،!وللهفزتر9زئون(

نركذونبمكثرنجونغنانجخانةفؤإلأانةلأواجذاالفانجقدوا91ابرواونجامركمانن

.!31-30اتوبة9(ئورةتئمأن؟االلةوتابىياثؤابهغاللبنورغنؤاأن

الذفىكذبئكذنجدثةط؟مننامئمونطيبئبهنثمبطوايناكذئوا،نجلتعالىولهقول

،كأئواوتعادجحانهوتجول،139أيرن!(الطاببنغاتجةكاننمذتانعزتنهثمبن

.!78أبرنص:(اذزفيبيالكبرلأةنكطوتكونباآنجاغتهؤنجذتاغناتئناأتجا

رشولأاللةبدثالذىأفذأفزواالأكخذرفلثانرأؤك،دزذاتعالىتولهوكنلك

ننانغذأتكلزنجن!نئونوسؤقغنقعبزناأننؤلاآبجاغننفككاذانبم

.4،1-43الفرتانأ(نجبأفنما

وعمق،الارادةوا!لالالمفل!ربرعلىمفنقهبحتالاصلا؟لمجدوهكذا

وقولبالحطاوالمجازفةالىءوالظنوالهوىالجمودعنونهىالفكروتراهةالقول

للعكير،المعطلةالغا!ةوآرا!مالحارجةاللطةلمصاكرالاخلاموعممالزور،

ثالأعدقولعلفيها،مرفوبفاساتبلوغنحولطلقالعملالاوومدفعلنلك

.،8-،7مىالجدىالحبم)مجدوسلماحمدروا.،ديخعمباموراعلماتم5!قوله

.(؟؟6عىعطبهسمى

جبل،بنمعاذحد:فىطهربجمد،ولاليكرالعقللانطلاقاخرىوعوؤ

لكفرض)ذاتقضكيف:لهتالالين)دسعةان1رادلما!!ارصل"ان

أجفداجدلمن!ف،اللهرصلفبةفيهاجدلمن!فاله،بكلاب9ضىقالضاء؟

رصل"رصذوققالذىلههالحمدوتالصدر.علىالههرسولفضرب.آلوولارا!

لتم)ذاشهدانعلىمعافا9قرقد!الرصلانوطهر.!ارصليرضىلماار،

الحكمالىللوعرلالجهدبنلوالاجفاد:والنة،الكلابفىبهسقض!ضيجد

فىوالعدالةالمصلحةالىوالاتدولالاجفادمنفوعلأنهالقاسيثملوهو

.(58عرنحلافلهوماب)بد9لرجمنالثارعدو!مشهىالى،الحكم
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بعدخاعةالجرد!ككيرالىاقىالنيهرمنابدافىالعر!للخمع!وللقد

الخ،...كلهوالنبوالملالكةبافهالابمانالىالمرنيالوثيةفبعد،الارومدخوله

وجهلظلامبعدإنانىورثدعقلىنضجعلىيدلف!نماشىءعلىدلانوهظ

بقولهلهمولمحعبزا)ترا"هقعالىافهلقولقفيذأالمقيةالانطلالهةهذكإنتجاهلى.

،واللامالملأ"عديهوكان(يغنئون!والذبنكنئونالذكن!وىفل،تعالى

القركفضلالمابدعدىالعالم"ففلانوبعدنالاصنجعيمو؟مرامحابهفعلم

بفولجتموضعباوبلاموضعاالعلماءوضع"الكواكبرونرعلىالبربلة

لهالعلمانظنمننجقولالملمفىالبحرتباتوجملهمالأفياء،،ورفة"العلماء

نجنأوهمموناةضولجثماافىومفهافينزنهعرفىووضعهبخهضدفايئ

الحةالأصةافىرصلنىون(مجثمافيدننزلروفلةتعالىويتولثبلأ(.الأاثبثم

يحطونالذىالموفععنبلرفزوةفىاصحابهثمورةرابعنترلضدوالقدوة

فكونانالاروممعلمناوهكذا،امامهتوافرتاتىالأملةضو.فىوذلكفيه،

)حسعحفا.عمميختمق6شاآرعلىمصربنوفبرالبرلآراءمخينمخجن

.(13.عيابخمىالحبمبد.7،1-؟؟6عيطبه

ثك،في!ارحتىتطتنيكن،لم(!84هـ220!)تانظامركلايموتول

اللطةتفى"ويهناشكحالينمايكونحقاعقادالىاعشادمناحديشلولم

كثامبرعليةططةكليالاالحقانقلأنللحفيقة؟أر!ممعورهاكلفى

اتجماعةولالهوص،العورفىطكةرجالحالفىكماهـييةولا-افكربن،

فىيغينكللأنمدحاكميفرضها،جاتولاوالقابالرففىسمل

الفم8"ابنعنوردوتد.ليقنوسهدانمجصبقدفبثكمبىقالصرفة

بالفغيلةاثهور"الرجلاقضالعيولهةذكرئماولأبطيموسبففلاضرفانه

فىوجد،الفم"ابنوأنهالحغقة(!علوملىابالمثارالريايمة،المعافىفىاقئ

ذلكومع،انفععطيةالفوا!كيرة،فزبرةوولنيهرةعلومأ-بطيموص-ي

الحقدافمات)نمانهحعاجهايخا!ممنموتففهاوفحينالهمابنن!ف

.(؟3صلهطو!)تيبقتاق!وسافى،بثعةو!فاظا،ضبةع!اسفيهاوجد،ت

-671-
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الافيرهنانجنل،حكمهنهناذلكبخرمنكانطكلانذلكعلرعلمبابا،

.بالحواسالعقول6لاوفىالمعلوطت!مل)الاستراء(

ىاقي(لوفبرةالمعلوماتوجمعالعلمطلبحبعن،جانبنجابر5و!بر

الىاولهمنابابترتانوبحق،ت!لمحقشملاو!ربانرماكفيفول!ريب

لهطوكل،نيبق.8العلمكملاانبرسةفىيكون!ربنموعللهتقةبجيآنحر.

الجمتريح8"الرازىما!تامنكانساكنلكالاضلأعحبومن.((9ص

واو!انهاالجملأمحفاهءار!خالاطرتةهوفاتريحالر!علم9ثرفكان

الأعراضشلففىو!ارالرازىتا!هائالحاوىكابفىو!لت6ووظاضها

الجمفىالأهومةولفعلللرض()ا!يكيةةي!رلاوالملاحظاتالجوانعلى

!برملاحظةونلاسننحص،برهوت"ماالمرقاحمىوقدبومبمدبوما

.(؟+-؟03صافيىاشم)بد

الملونانزمهقرآنى)سلاصتوجةهوالاشطلاعحبا!ا.انيتضحوهكنا

نقصيهمفىالملمونالتجريونانزمهلأنفهم،وتاملهمللكونتاملهمفىا!اول

المجالاتفقفىوالأحعا:للمواقف9نهمواتنرالظواهر،قفيراتعنو!حفم

المخلفة.العلومجالاتفىالعليةومؤلفلأعممهل"اباكصطهروفلك

العكرلتا.الأمانةم!لام!ا،"

الخصاتعمبعنالظربغضالكاملالحقعنابحث:الأط"وتفى

قافجيخقلالذىهوفكرياالأجنوالفردالحاطة،والحاليدوالاتجماعىوالديى

وان،ف!ر!كونتهالفردعايقوموالىالآخرينواعمالوالابحا:المراسات

اهمهىنلكنصوراتاونروفهءنعارضتلوحىهى،كماالملاحظاتبهمون

!بةىم!ح)ال!ات،هنهمنالارومموتففمانكريا،الأينالنردموصنات

.("9"ولهمبب8عبر.1995

منفهىالأمافةمالاولفىالعلماخلاقياتمنانالىالقرفاوى،يوص5ثبر

فم،والذبمنالمؤمينومففىتمالىتالدهأمانةلالمناسمانفلا.الايمانلوازم
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انهابرزةانفقآياتفمنانفاقلوازممنالجانةانكما(راغونوغفببنملآفاناتجهثم

"!*ا"رصلانقالضهافى،رضىعاس"ابنوعنعيه،مشقخان،اوتمنآ)فا

الكوان،مالهفىيخاقهمنائدعلمهفىاحدكمنجافهن!فالعلمفى)تاعحواتال

عظتعماالمالفىالحيانةلأنالافلكوطالطرافى،روا.(القامةيومطنلكم

باص..مخمعان!مرضدالعلمفىالحيانةاطلهضررمحدومة

منبشيدولالم!اجها،والفكرة،قالهلمنالقوذينبان!علمأمانةومن

والروبر،الف!منوهروبالرقةمنلونفهنالنفةلهفغليدثملهقميم

ضه،اذرفيهريرة!اعنملمروا.فا(فلييثا،منقلا،،ور"ددصل

الالايةلهمنةومدلهغايةه!وعةبهنهالاولمها!لحمصلعلىالهل)ويى

الآراهوملتطرمهاعنكبالأرونيدستةالمكدينسفكتبتجدانك

بلوصسانب!لاوعلومالحميث!!كنالاخادولملهملوم،خلف!وا!وفى

وبرها.والأدبولهلغةكاناربخاخرىمحلوماشمل

اعلم،لا:يعلملالمايقولوان،بعلمعنماالانانيقفانلهعلمامانةومن

علىولوتلاليهعلميةفانذاوققةأىبشليوانبمرياء،ولاخجللهعلمفىفيى

،،!الهه"رصلوحهصد،ادضاوفاشهأصغراوعلما،شه6لهلهومنيد

منباعلمضهاالموول)ماالبارةبصر!قالالاصعنلهاسالملانياطمنل

يا:قالرجلأان:ئطعمبنجيروعناثهور،جبريلحهمثفىوفلكلهانل(

لااتالايه؟ض!باابلمانواىافه،الىاحب(ابتاع)يعئبلملناىات،رصل

اللهالىابتاعوابغضالماجدالههالىلهتاعاحبن))جري(أولخىاكلى

لاناد.اعحغ،،وانرطىأحمد8روا.(لأصاقا

بماالااصنتا.سسقولاطه،منيجبلاانالأيمنالعايمصفهوذلك

ضديمكلدسابغيريثرةمنمحلىاضاراوعلم،بيرافقمناطوتجيةيشته

على)فمهكانعلمبغ!افنى)نىالحدبت!والعقو!ة،الامنواسنحقالأمانةنحان

داودآابوروا.خاق(فقدفير.فى!رشديعلمباكلايخهعلىاشارومناخا.،من

."شرة!اعنوالحاكم

ءنع!اقضاندالمنبرعلىيخطبوهواكل%نرءالمومينايرعروهنا
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مناضه1لاصوكلقالأ:لهناصوممعمراىعليتهئخظىءانيكففلا

لاالذىوابحر،المعضلاتوحكلالأت!فىعلىالمؤننايروهذا.عمر

انيعلملامانلدانايخعلم،انبعلملمانااحدكميخسلا:يقولالالاء،نكمر.

!بهرمحلىوابره!ا:نالثم!ما،لىعلملا:ضالمالةمحنبرطوفل8أمحلملاتجول

اجتعلى:ضال،فاجابصالةعنرجلوول.اعلملاضلتاعلملاعمافلت

.((65-،60صلههرفاوى)بوص.عيممحلمذىكلوفوق،واخطات

،1(سهمن!لتراموا)طو!طية.

ىلل!ثتلسيقوابت!الي!حتزاملعكرواولهتطرفىداطزث!دثهصىط!قةييق

الأباعفلكقعارضلوخىوجادفهالحقالدين9نجاع:فيمىبالالتزامونجدا

فىوموفوعة.ا!الافىعليةلأنفهمزعموامهماالرمنألرادو!ورات

الديخا،الجاةفىوارققواعتوامقمامحدودللأسرابخرف!كراكالأثا.،معانعاكل

علىوناهنلك،مجرلأنفهمزعمواعماكاكلعرالتغايابعضنهمهمانكما

اوبالرباعانعاكلاوثلا،الحرثرببعدماتجاعةبامرضسامالاولن!فذلك

الأواكلتلكفىلمجادلأنانطقونجاءالياتةافعماممننانالخزير،لحمعكل

للجدلهناجاللاف!فهآخربمعنى،ها!الاعليةاوالوضوعةتارهمتالمحية

.اخزا!معنىوهذاثعار،اوخاراى!توتعا!جحانه!ابهامريماوانقاض

معاتعاملودتهوالموضوعةالو!ههوفالأتزام(؟2؟-؟02صعطبه)صمى

الحروط1ن:ني!لااعلانالى8حبكةالرحنعد5وثير،الدينوتعايمتراعد

وب!ورصله،الهشرعهطنب!لاوورصله،افىحرووماوالحرامورصله،افهاحل

تعالىضول،،!"رصلهافىبهبثالذىالمخم8لهمراعنيخبرجانلأحد

ؤئكمذنجكثمصيل!غنبكغقنزنيالئلنئواولالأئغوةن!مامجرابرظا،وآن

.(؟53:الأنعام9(ئئهوننعفنمبه

وامخبهنايقالانيجوز"لاضهه!ارفىخليبناحمدالاماموقك

ثت)ظلكنضعبف،بحميتفريمةثت1نيجوزولاثرعىهبثليلالاثروع
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)ذاتروىانجازضعيةباطنيدفضافللهوروى،شرعىبعليلمخبالعكلان

مقدارفىروىف!ذا،سلوتفبرالؤابمقادبرانوذلككذب،انهابململم

به.لمحذلثانيخزلمكذبانهيعرفلاحدنجااثواب

بكلاحاطقموعع،وعجزهملفعفهمرعافيومنبباده،افىرحمةومن

واالزياكةبعضقابيةاجابه،ايميهمبينووفعلهمنحرمالبغىجملفىء،

فلكولكننها،المطلوبيفراندونوالروطوالعاعرالأجزاءفىنقص

وحدافىحدلهاهمرجاتضنواثار.،اثىءذلكع!فاتتييرفىانرلهانغيير

مخلاكانالأعلىحمطعلىزادوطمفدأ،سلأالألحشحمماعننقعىفمااعلى

ويفما،الكمالمرجةس:الأعلىوحلماالقبرل،هرجةهى:الألنىوحم!اض!ا.

ضرطاالقبىللحرجةوهىالمرجاتادفىعنانقصوشىتغاوناتلحرجات

مخلافلواالكمالهمرجةومىالهمرجاتاعلىعلىالزبدةونسمفدا،شلا

ضاعرهافىقييرفاىنقعى،اوزيادةلأيهالقاببةفبهاتغلالأضاءوبمضمفما.

الهرموناتشلالغلو(،و)ماالكريط))مالهامفدأيكونقدوطها.واجزانهااو

واالز؟تتقليفلاالإبمانأركانوكنلكجدا،الدقيغةوالمقاديرانبفات

يهرةوآياتوجزان،تترنىءلكلانيوضحونعالىجحاقفا!ولنلك،النقص

-:افهخلقفىالعظمتوازنهناالىثير

.((3الرعد:1(بمقداليعدةشيءوكلة-؟

لم.2؟:الحجر1(فعثو،يتدل!الأتزئةوطخزاتةنامجتإياشىءنجن،فىن-2

.!2:النرقانأ(فغدكلاشيءتجذرةكلوخنزة-3

.!94:الغمر9(بفل!فئءنجنقاةكلإئاة-4

9نعةوفرافهآناحكا،(3:ق!لاأفئءتجذرا(بكلياللةجلتذأئر؟نابغاللة"ان-4

يخطقالحلقاوامرثل(تكليففاوامرومقادير،حمودفاتونواههواوصا.

والمفالبر.الحدوفىبةانضطالمامالرمانىالقلأ!ونعلبها

حمود:نواتومكرو!اوندوطاوواجهاوحرامهاحعهاائرعيةالحقانق)ن

مامفايمدادخال،الديةالحدودهلهعلىولهزياهمة،تفريطالحمورهنهمحنوانقص

-؟"-
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العقيدةجافبفلكمنشىءمىن!ف،ولمحريفانجداعططان،منبهاافىاترل

تا!فافهوو!رمعاتالأحكام!كانوان.كفرموالايماننواض!صبناضى

كانوانالربولهية،فاضعلىعدوانوهوافه،بهيافنلمبماوئريعالمبن،على

مايافنلمرهانيةفهى،شروعمجرفبهاوالغلوئروعةابخائاعاكاتفىفئو2

.(35-+!2؟-2.صخكهلرسن)بداى

ضطشعمبا،اونطرفااوتزنااورجيااورفصابانهالملزمالملمضموقد

لهنهتميم،ناسبمضلمىفاكاعحنقد،وبالنهالارومقمايملجتزملأنه

يلقونالنبنانسمرلاءلجهلوذلكيخضها،لاومنيضهامنعلي8الألفا

هىاينيدرونلافهمواضماله،الارومة!صوالدينتجعابجزانااحظظبهف

الوعوليخغىالذى()الكمالالأعلىوالحدالمقبىلالأدنىالحدهوواينالو!ة

...ونطرفالغلووابنالشرلهطايناوالأعلىفوقوماالأهـنىتماهوواين)يه،

بن،مح!دالامامانقليقدبماافهالىالقرضاوى،يوص5وبثبرفلك،!عرنونلا

بهناقا!غن8الرضىتهمة)يهئتالةاهلنىمومنوهواثانس،،اهـرص

افىالقلآنفلهدمحمداكلحبرففاكاناقشحديا:وتالالرنحيصالافام

رجية،والةبالكابانمككاناناللهم:الدعاةاحدقالوحمياراضن.

نوضحانونجغىالرجين،زمرةفىواخرفىرجياواتىرجيا،اللهمفاجق

افرلهوالضعفالقوةحبثمنفييبنالذىللحيطونمينالمرءندينمقعاران

وانفريط.انباواتوولاوبانطرفالآخرينعلىالحكمفى

فيا!ثالذى9لو!وكانتويةاتدبنصجرعنهكافتمناناثهدفمن

)نهحتىبرا.نقعبراومخالفةلأىالح!مرهفيكون،باللبناخزامشميد

القولوردهناونىانهار،عاماواليل،تياممنلهلاحطسلم!وجدانيعجب

لعاعريهطلكبنانىتولنذكروتاقرسن(،يئتالأبرار)خاتالألور:

علىنساكا)ناثعر،مناعيكمفىاهقلهىاعمالاتع!لون)نكمتاببن:من

.،الموشاتمن!اولرصل!د

فىعاضأووعملأ،علمااتدينمنزاثتلالذىالئضلمجدفلكمقابلوفى

ضرباصالأهـشبالحداتمكبغنيرثرائعهوتكرمحارمهعلى!رأمجط

-،97-
http://www.al-maktabeh.com



بلاتغرابهزاد،الدينوينبةابعدمافةزادتوكلمااتمد،أوانطرت

وبالالحوىبلجامنفهوبلجم،الدينبعروةيتهمكمنلبهل؟فإمهبلانكار.،

الذبناونكمنوكيرحور.امهوحرام:لهيغرفياوعبهبعرضشىءكلفى

افىباوامرالأتزاممجرديقبرونفريةوعقولاوويةباسماءوظافىيعيون

،لذلحينيعتبرونالأبخةوالقاليدالأفكارفزفممنوكيرديخأ،قطرفاونواهية

فىفامةوفحوهاوالزبوالملبىوالمربالمكلفىمالاولبآهابيممكون

.(36-3،ص؟،.2لهنرفاوى)بوصواتعمبانطرف

أنهلمجردديخةفىبانطرت)نانانتهمانتا!ألامن!يانهاخرىناحيةومن

انهوكلى،والأرجحالأصوباق!محددامماالمثت،الفقهةالآرا.منرايااخنار

لأنهضمعااوصجوحارايه!رىميركانن)دديخا،عيهومحابثرعابهئلزتم

يرىانخةبلنفه،علىبنلكثددن)وهو،وبعقدهيرا.عماالأمولأيى

تقفلامهتكانتإذواجا،ولاا!رفبكنلمن)ووالأورع،الأنفلهوذلكان

الجاةخاثقومن.جبهحتىبالوافلقعالىافهالىيتربوانماالنراضر،حدضد

وقدالمعز،المث!دومفمايرالماهلفنهمالقفههنهفىيناونونانسأن

وبحفى،عنهمافهرضعركابنوالمثئدمجاس،كابنايرف!الصحابةفىكان

ضدالمقبرةالمنامبمنمنبالىنا.الذىرابيدانالمتا!هنافىالملم

كانف!فالجم،نرعىاندورعلىفانمعححابخهادعلىبفمدأو،الملبن

حلقها،وحرمةوتركهااللجة)عفاءبوجوبيقولمنابخوعةالمذابانمةمنفاك

خالفلأنهنفهعلىوطتهبه،واخذالمنببهنااقغمنبانطرتيوعففهل

انحقامنوهلالمعاعرين،جماولاالعلماء،منوعمرفمدوراىورايكراى

لاهووطوكهبجلألهبضلانوخا!ةآخر،علىراىترجغفىاكلىءحقنماهـر

عرةبجاة

اتمدمنبفبرقدكا"المنطرفبن،فمبهممنعلىفدكرمماكبراانوالواقع

ودعواضهوهافعواالمعاعرين،العلماءض!بقي.فقتفىضرعى1كللهواتطع،

وخوفاتمالىالارحمةرجاءاتجاب،صللخلص9لنابمنلهمفاخجابايه

)ابظلون(والروالالتمضصبدلأ)الجباب(اثوبكبىوذلكعظبه،من
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لافاومن8رعرهااناءمم!افحةعنوالامتاع،لكينفوقطالىوتصر.

منواخذنفةعليد!ثالبرباتطرفتهمهاوملممحلىتكراننظيع

انحقامنوبيلآخر""8واحولمبةواطملرمةارضبرا.بمالهففهيةالآرا.

ندعؤاننملكهطكلمفقد،يخالفبلوكونطابه!رعنتازلعلىلمحر.

جلا،اهىنرا.نجمابدخلانمحيبالدللونقمهبالخىونعاور.بالحكمة

.(39-36عى؟،.2لههرفاوىلووصقلأ9قومو

لىفوصا)المين(نجه*احمودتججاوزيكونتدالمبن!لهغلواولهطرفا!ني

؟3بميرلحونالتوىالاندفاعلىابالغةبباوالحدود،مكللحمتالمينماحة

عاف!نالاهناوكلافق،المنازلارفعواخلالالدينفىلهمرجاتبامحلى1لظفربية

الردتفىوفطرابىر!حموتعمقارعنقفزمعهامكونهؤتجا.ترصحركة

اماالمينضقةفهمصءببالدينفىالغلوسكونوتدا!قة،ضورفىوناد

ذلكومنتب،الذىوقافده)مامهاجقا!اتصاوتهالمغالىاتجهاهكمن

الرفعنالنهموبخوحوضرانعهواحكامهاللينتفايانىائضىالراىإدخال

اللينفىالغلويكونوقد،الابتداعفىالموتعالاتجاعوتركاللبنلحدودالصحيحة

فىالغلو!رون(لذبن،العامةعدوانقدييالاسترامصكزاخ!فىالرعةبب

كونسينح!و!باتزام!كوناندبنكمالانيخهمونولا6جه،مرفىارضاءني!لا

وساوصوتزيخه،وهوىوتعصبجهلهلأساالغلوولهصحبفلو،ولاقفرلهط

الظرفطامرصن)و(46-،هعربخكهحنلهرصن)بدرلجيونلاتالظان

-:يعققدالذىنعمب:ودلانله

اليفلكوالمفىئىعهمحبحةاوفكؤخاطةضدخاطةفكرةعنالدفاع-؟

لهطرت.كرجات6لهمى

انحرىأنكارمهاجمةهرجة!)ضهاوالدناعسجحةبفكر؟فمك-2

جمودافهمهعلىاثخصوجمودبوجود،للأنحرينمعهيفرفلانعصبلهو

ولاالعصر،ظروتولاانىمقاصدولاالحلقلمصالحواضحةبرربةيمحلا
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ذلكبعديرا.بماوالأخذعندعبماعندطوصازنةالآخربن،معللحوارناننةبفغ

الاررصالفقةفىانطلفاذكرناكمالمجداتاورفميزانا،وارجحبرهاناانصع

الالهم،وتخيناللبادرحمةنكونانافه)رارةفاءتالقالأمورمذنلشع

الذىالحدالىماونتزمةحج!علاالآراءيعضتتك(ناسنىئة!داتا

للارا.)فكارهمهولاهعلىتكر)تاخطا،.أعلىآنحرراىاىالىقنطرجعلها

علىع!اهمومنحقعلىوحمعامملهزعمهم6المغايرةالظرووجهاتالأنحرى

خالفهمومن،الهوى9نجاعووالغلالبالجهلالراىخالفهملمن9مامهموالف!"

وجاقولهومنم!وط.ناتمنجعلكانهوالعصان،بالفوقسوكفى

كلامهمنيوخذاحدكلانعلىاجمعواقدوخلغهاالأمة!فانمعا!يوص

،؟.2عر؟9ههط!كزفىادالفزلهى.د!س،؟204الضفاوى)يوض،!النىآالاولهترك

الغكرلهةوالأمانةالدت!رىمنلابدانهنرىذلكومن(؟2؟ص؟995عبنةص!مي

شرعةبالدبنابعلغةللخلفةالفغاباوعرضعفم،وانقلالغيرمعانحاورضد

يخغىمكذاللخلفة،الملمجاةمجالاتشفرهااوطويمةاوعغانليةاوكانت

والمعلم.الماعىبكونانيخبىوهكناالملمعلى

ه!ارصل5بعدالقدو.الصالحاللففىناقالى(6049المدراضجابر)طهونجبر

الاجقادية،الأمورمقكثيرفىالأفمةاخلففلقد،عنهم!ارضواصحابه،!

لمالاخنلاتدامماالهدىعلىجيعاومم،تجلهم،وانبعونالصحابةاخلفكما

طوجههمر،ينلمنهمالواحدكاننقد،ائناقنىرفةاوشهوةاوهوىمنيخجم

العلماهلن!فوسك،فانهجلالههوارضاءالحق)عابةالالههمفولاوصهفى

داساماالاجتهاديةالمافلفىالمقنتاوىيقبونكانواوالأعارالأمصارطنرفى

بالجمبع،الظنوبحون،للمنطىهوسنغفرونائصب،فئمقلهون*هين

ضدملبهمببرالقفا:وبمملكانوا،منباىعدىالغضآةبقضا.وبلمون

ذلكنىيضفالكل6بيةقولعلىانطواءاوبالحرج)حاسمجرمنالحاجة

،8احو"هدافولهمبنحو6مم)خبارضتزونطوكرأالدلاء،اخلغتوانانغ

واساحو!وكئزبلمد،انصمنلهراىعلىحجرولااتهامولانفبينفلا

امورهم.بخرناسعلى

-؟77-
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ابملةيقراصبعمعومنعلهمافهرضرانوانببنالصحابةفىكانلقد

الفجر،فىيقنتمنمفموكانئيرةشوفهممجا!جهرمنومفمقراهالاومن

لامنوفهموالحجامةوالضءالرعاتمنيموفامنوسنهمفيها،لايقنتمنومنهم

ذلك،يرىلامنومفمللوفوءنقضاالمر%صفىيرىمنومفمفلكمنتوفا

فىيرىلامنومفمباشرأمأانرتوماالابللحمكلمنيوفامنومفم

خيةابوكانكمابعض،خلفبعفهمضلانمنهناكليمغولمباط،فلك

ولووفيرهمالمالبهةمنةب!ملاائمةخلففصلونآخرونوافمةوانفىواعحابه

المبحافهرحمهالافس!لىوتدجهرأ،ولالاصأابملةبتراءةيلتزصالم

نةاثفىعدوالفوت؟ايقتفلماللهرحمهيخفةابىمقبرةمنتريا

الذىالأدبهناما!!،حفرتهفىوانا"اخالفهضالذلك؟نىلهضلي؟مركدأ

الميت.معصالملينمحلماءبه!لى

يكادولا،الاخلاتبادبوفحوهاوالمناظراتوانرفيانراجمكبخكلقد

منراففةوماالنبدشبرعبعدإلاالعلماهلين(الاختلافادب)يخشدالرء

نابعدجماولانفه،العحالى9نهمونظر،العلماهلطوكفىوتفرنمعب

علماءمنبقىتدوكان8الغزالىفيهمقالالذبنالعلماءافالمن(لاحةخك

صتعلىومواظب،الدينمفووملازمالأولالطرازعلىصرهومنالنابعين

تويةطبهمفىالالحاحالىالحلفاهناضطرهربوا،طيبرا)نانكانوااللفعلماء

.والحكوماتلفغاء

مكانادنىهوالذىوكل،بالميناللياطلاباباركالرمجلهظمحلوحل

واتجالالعلماءعرالأمصارفلكاملفراىالفزالىقولفلكوفىخير،هوالذى

العزيخلالىقوضلاالعلمبطلبفافرابرا،عنهماعرضهممععيموالولا؟الأف!ة

الولاتعلى!فهموعرضواالقاوىعلمعرفبهوا،!ولاةقليمنالحياةوقرك

يخللموانجحالمحح،منفمفمصم،والملاتالولاياتوطلبىاالهموتعرفوا

انوبمدطالنطلوفيكانواانبعدالفقهاهناصغالاتجزالوعانةالطلبفلمن

كلفيتعالىافىونقهمنالامحليهمبالاتجالاذلةاللاطن،عنبالاعراضاعزكانوا

نابعدالعلماءولأفعه!ارحمهالغزاليالامامصوروهكلاا،!ادينعلماهمنعمر
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كماالولاةابوابالىلموعلالوحيد،2الطرينالذبنوعارمطبهمالمنيافدت

الىالعلماءبزىتنصاممنقاتتدفعالقهىؤئعكبفىالرعةاصجت

لقتصد:بناليثقال:قال"الممارفينىعاضالغاضاخرجوقد،العلمطلب

!1مععرقتقالجك،علىالعرقتمحاراك)نى:لهضلتالمميةفىطلكا

تولاحنما:لهوقلتنحبةابالقتفمشث،قال،مصرىيالفبه)ف،حنيفة

عاهقبجوابنه!أرايتط:خيفةابوضال(مالكالى)ئيريخكلهرجلهنا

.(؟82-؟1لاعي؟،.6له!لو6!بكل!)ناموشد

اتعمبوعدمبالفضلوالاضراتوالأماتالجمبالأدبيخزوافقدوهكذا

لاولكنخلانا،يكناحن،مىبالقجدالأليهنحوارأنيكن،لرأىاولنكرة

الجاةهففىن8ثاكليكونانبنبىلنا،نخاصماوشقاقيغأ!بايكون

مافاكوراء.،نعىوفيوىماربولالامدتومدا.،ورضا.افهوجهانجغاهالميا

ايونانعلماءصجقهممننفلذكروانغدالملموناتجربيينالعلماءنعله

1والنجريىوابرهانالميل!انجدعليانقدأنقلوهمثموفبرمم،والافريق

لحورانكرفمعظمهماللاحقنالغربعلماءمنكنبربفعلهلموذاك،الرياضى

بحقاضرفمنوندرالعلس،وانهجالشكيروازلح!ارالعلمضدمفىاللمن

دورهم.وثكرلهمالملين

لتواطه!.اونلى..!يهالتوكلوفىا،طع!الع

اعشالحاوذلكبالاجاب،وعالأخذ،والسالحركةعنالقعودهىالاثحالية

قختلفوالافكاليةجدبةعرفهاانحكممحاولةوانمخوت،اقفجبانالفردص

انوكلبينا،الاسلامىانظورمنمرفوورعرصةلك،ونااوفالانكايةالنوكلعن

.(؟22ص1995!طبه)حسفيهعرفوب

بلفحبخلقياواجااحوالهجمغفىقماداطهعلىنوكل!ىلافالملم

قعالىقولهفىبهنعادافىلأمروفلكاسلاميةمحقيمةوبديخية،فري!يرا.

صبحافهالههعلىالمطلقنالؤكل،(23:المائدة9(يبخنكمانقؤغوااللهوغنىة

عبوبلهةنهاآ!اتلىنلكوطهرتعالىبافهالمومنعتبمنجزءوتمالى
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تولهكنلك.!؟23أهود:غنني(ونؤكلقاغدةكلةا!اقيقىجغؤيخهوالأزفيالئؤات

تيبمةلأ8موصلانعلىتعالىوتوله،(تؤكثاؤغيةبهائاالزخمنفوئلةتعالى

.(84:أيوني(نب!ئمكمانتوكئوامنة؟دلهآممكثمإن

ؤمننخبلاجثبنوفىزتةبممخرنجالةنطلاللةيخئيةوعن:تعالىوتوده

اللهغفىتوكلألأنجا،وفانعالىوتوده،(3-2:الطلاقأثه(!ؤاللهغفىنؤكل

منجزءبلللملمخلفافقطليىفالتوكل(؟2:أرلهراهيمشئا(فذاناوقذ

الابمان.بهبكلملجزهالعقذ،

المغفهووتعالىصبحانهنهوآخر.الأمراول)ن،الجوزبةالقمابن8وتجول

تطعبالبانعم،المبالىالبدنظريوجبلاولكنجيعا،والمثبالب

اللىاتوكليفهموالملم.لأمرينباالقإمالواجببلبه،والغاملهبعنفظر.

عملسلأىالمطلولةالأجابكانةبافارفهطاعةانهوعقدتهوسانهمنجزءهو

اجابها!قعانبمونئ!رةفىيطمعفلافبهاوالدخولمزاولقايريداتىالأعمال

الأجابفلك)ئمارموضوعانفيرمقدمفا،يضعانب!ونطفتجةيرجوولا

،.اصلحونعلبهالقاكلمواذوتعادجحاقافهالىيفوضالمقلماتتلكلاتاج

جازمواعتادنفى،وطمايخةقلبهمو.معواكلعملموإذأالملمعندفانوكل

للخين.اجريمغلاه!اوانمكنلمثالموماكانافهثا.ماان

حا!ادالأفرافىبضبنكبلةوحمعاالأجابانابلاسمخدلاوالملم

انحرى.امورفىممطاضهماأمرضد،!طاعةالأجابوفعبرىبل...ال،الماص

اثهورصلنعالى.ه!االىامرقاؤكلضدبالرفانبوالفوزتنجعلىالحم!ولاما

مكانحقفيخاراجابهالطومجىءع!تهالهايعدحقمعركةيخوفيلاكان!

الجو،يردانبعدالاالحرفىفاؤثنلا8!"كانانهضه!؟ضدوزملأيها،المعركة

وبمدعفولةونظمخطهرصمقديكونانوبعدانهار،آخرمنالهواهونجطلف

عزاوسلالهلايلبهبرفعالصركةنجاحالمطلوتالماديةالأجابكلمنولروفه)عداى

وانصرفاامزمهمالأحزابوهازمالحابومبرىيلبهابمرلاللهموجل
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الروحانجةوالأجابالادثالأجابيمنجمع!كانفغد،(عبه)مشق،عليهم

الايملأقي.

الما.ينبرلموكنلكشوكل،انقة3معقلبانالرجل!لالرصامروقد

مطبهصمى،،،3-(،2صالجزائرىجابربكر)ابوصلهونماجرالنقسىت

.(123-"22ص.؟995

1ولاتاسالفد،العلمباجابياخلونانجرينالملينعلماهبىوكللك

لكانتوالأبخاس،اثناناتاتعلعةلهابتةالحفاراتمنللخنفةالعلومتجرجمة

و!فييقية،والآشوهـ!ة،بيهواب،والهيةوايونايخةوالفارجةالممراطفار3

تمكبمرىحركةتايخهبداتحتىأركاماوعوطدتحرالاسلايةالنولافكادص

ينالرمعالانزفي!ذفكان،1لعريمةاللغةادوالعلومتارا!فحلانلكنفكفى

"كلأتاتى،الكلاجيةالعلومويمنجهه،منالعلمفىورفقمالمربتراث

.(83صالعرىشى+)بدجهةلانيةمنابلماقنلكفىطئلة

للعتلو)عمالارحبآناقالىمنهاانطلتواالقتجعايمهالاصلامحركهملقد

ياطتالىيملواحقوامواتأجهزةوعر.الثمابنابتكرضدواتجكار،ط!ماع

.قربلعهدأورماجامماتفىفمرصممافتفبهامونوقوتافجدتجقة

اشيرني!)لغهمنةاتوالمعتقطال!لا!التعررمقا،ق!ثلا.

وفاخاطىء،ئىءفىيعتدولابالحرافاتيؤمنلا،لعلىالالمجا.نوئخص)ن

فعالبملوتحصناونحنشطقةونموراتعجحةمعكملأ*نكونانبجب

بانفاساحقهوديخةنجعابالمتزمالملمالفردانلوجمناانظرودخاالاصلالأ

الحرافاتمنافنالاصلامموتففما((23عرعطبة)حس.ا!الابعلسةيوعف

الحاطة؟والمعك!ات

فىمراكانمماال!رآن،موقف(؟989محموفىالحليمعد)الاماميوضح

العقاقبمخلفملأىكانتالعربجزبرةان:فقولععطات،منالرب8جزبر

صاوى،كابالىاط!فىنهااتدمااووالوهمالجال!)اتدمامفاصاء

الىالنهاتفىلبولهعوجالحلهمونجالهغواولنكهولاءعنيتحدثوالقرآن
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لأنافلكيكنفلمالمعماتهقعن!تقدله!رآنكاندانالميهم،قي!ط!

جزيرةنىترةسعمكمن18كالأنهافلككانواممافحب،العربجقيرةفى

ما!كلمنالأولويةنكرةتخلمىطبانلكمنهشهوكانوخارجها،العرب

الحياةبمفةعفلامبوداتعنالفرآنخحدث،!وووهمخطامني!وما

لهلينذكر،"ولهراممتمةوفىالثى،ذكر"جا،!ةوفى،والكواكبكالأعام

طرألاالأله1نبقمنفلأ*بالكوببخعلقنجمااطسطلهما،ماوفيهاانوعن

جن،قئاالكرسمكابفىتمالىاوتولفلك،عنشرالمحه)ن،الميبعب

نافي!ا1فنررأىقئابمالآيناجيلاظذاتلقئارفينذاتاذكؤكئارأئاالنلغننه

نمىقثا"لهعظنففومبنلهؤتنرفيمدنجىلنمتنفاذأفلفنئافيفذاذ!ف

(ئثركوننجئانركةإقينؤمناكأذافنتفنئامميرفتزفيفذالأذنافيغةلهثن

.،78-76:الأطما

النؤ!جثمنهرجةالي؟لربة!زجفىشلغلةكافتالأعامبات1نيد

والخريةلهمارمالجمل!ن!سطعيهالهرداسايبمنونوعيشتنلهفرآناخذ

بمتفدونناوليبه!ابيهتاذاذبمانرأفينجاغننبنمؤاتلة:المركلوالقبهماللاذعة

ؤأنتنرنكنمأؤبمتدترناذكمنرنكنمنلظذبمغحنننماقنئأناطنغدثانوا

تئل!نلأرووالحهكملهاخرانطضالأطوباما-"ا،69ثراء:9(مزون

وفزبلأبب!ذإذبمغاببنبهوئماتبنبنزشذةإثرابمنمآتخاوقذة:الآتالآيات

كثمقذلأذبمغابدفئقاباآناونجذتانائوابمغحونقأتثم1بيائنابل؟!ننا

ر!كنمنل!ذبم!لأعبنبنأنتأنمبانخقيأنجا!ئواخمنبمنلاليليوآناركثمأتثم

!ذنوتاللهبمالثاببفئنجنذنجكمغننو"اتافطرننى!ل1ؤالأزني1دئؤاتزث
بمفىفون)ئهنع!ئنملننمار!جنإلأنجذأذانجظنغبمئذبرفئنولواأننغذاتانكم

إثرأبئمنةئاذندكرئمقينبغاتائوابمولببهننبن)ئةب!بفبهاظاقلننقئوا

ناببههافتا!ذت(نتقئوايمنثفذوننطفنمنبىن!عاغنئبهف!توافائوايم

أفئهثمانئزفوابمنبفونكافواإنلأمنوفنمفذانجبرفنمشةنلتاذبمانرافي
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بمنطفونفللاءناغبثتنقذوميثمؤغنئئبواثنمبمبئونالع!أتنمإتكنمقانوا

بنتثذونوبنافئافييمؤ!!رفئشانتغكئم!نااللهذرنبناتشئونظذ

.!67-5؟:ءا!نألا9(ضئوناتلااللهفون

نفنمنثبلتولاثولأإتجنمفىجغألأةثمخوارالهكانغد)صانلبقمجخلياما

نغد؟بننونئفىئمةو،ئقذالهامخنو.ذلكونع.!89-88طه:9تثعا(ولاكزا

وكأئواانخذرةن!لأقدمنمؤلاكبنفثملاآئةلهرواآنثمفئازلةنجذامجخلأغنبثمبن

.!؟84:الأعرا!أط!ببئ(

عبةعلىالردعلىالعالمفىاموهةفكرةضحيىفىالقرآنيقضرولم

ذكروقدالملاثكة،وعبمةالجنومجمةنرعونمجهمةفاككان)ذ،الكوكبأوالأعام

و!ايمحاقيالذىعلىينطقماعلبهمنجطقجيعاوهمهزلا.،كل،لكىسم،لترآن

لهاافهرصةالذىالكواكبجرمجرىميروااناضاضهمفىفليى،*رفى

ذظ،ذانئثلثاللةآتاةأنرتجهبيابراجمغفابخالذىإنيترأنغ،العالماوجدننا

بنبالثئينابن1دلةنمنإثرافيفاذوأيت(فيانافاذوئبتئخبىالذىربناثرافي

ابترة:9الطاببن(اثتؤنمكدىلاواللةنمترالذىئهتائنغرببنبئ،تاثنثري

نثفنملاننةا.تجنغواونوذلأنا،حثتواانمجمبناسطاضهمنىولبى،1258

تدكانوان!نا"لم،:الحج9(واثنطئوبئالطاببفغذبخةتتذوةلأا!ش1لذنالي

بلفبابة،يخلقواانوعجزواالكوية!اصمنواحدةنةييرواانعجزوا

بآلهةفيوافلكعنعجزواقدكانوا)ذا.نهماتجتهعانهايقلواانيعبزون

.(62-60ص،989صر*الحبم)بداثتالعاعلهالمقدرةامهةفاضمنلأن

ومالكلبضهانجرسىو،لرصولبيومنواحدب!لهالأشانمقر!وضسا

افىرضطلبشكلاف!نهوعطقولاالايمانذلكو،لقمر،وكانو!الملأغة

ضهاولمىعماونةورصله،الىامربماعامللاشكف!فعمل،كلفىوقوا.

الظواهرلشيراجأباالحاطةوالمتقداتالحرافاتالىهملجالنفالمومنلظورصله

.ىعو!محلامنالىلوالرص*اتولالىلججالامما
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ما)فا!لالرصموقفبوضرحسينانممكتااناالىعطيهصمدىوث!

قعيقعنيخهانا!هونها،!هوىعنيخطقكانماأنهنلكلهعطرةجرتهالىرجفا

)رو!8دافهعاوفلاود!عدقومن،دالهه3سمفلايممةعلق"منعوالوان!انم

علاثةوعنالجفىعامربنعقةعنعبح(حمتونيوالحعمجانوابنويهلىاصد

ضالوا:نجى.()يراضلاالكهاتعن9ساط!الارصلولتاكعناالههرض

الكلمة)قلك!الهرصللاض"؟اغحنجكونثىءاحيافاجدفونا)فمافىرصليا

فيرى)دول(كنبةمائةمعهابخلطونولبهأنن!ثيرفاالجقبخطفهاالحقمن

.("ر

افى!عنعفماللهرض!انىازواجبمضعند!حم!انجتعفيةوعن

،(")روا.بوما(اربمنصلانهنقليلم8ضذتنىهعننالهمحرافا6ص،منتال

اقىانجو!،منعلمااترص،!"قالقالضهافهرضىعاسابنومحن

رنووى(.هـور1بر)ررلاطزاد،زادالصمنثعبة

ماقالوا:النلاوبعجئطرةولاعدوىلا،!"قالقالعنهالههرض9نىوعن

عبح(.آفد"وبخارى،ردلطة()كلمةتال:الفلا؟

فقال!افهرصلعندالطيرةذكرت:قالص!ارضىعامربنعروةوعن

يلأضلااللهم:فليفليكر.طاحدكمراىف!فاملما،ترذولا،لفلأ)احفا

ماو*ابو)رودبكالاتوةولاحولولاأتالافيتيملولاانتالابالخات

عبح(.باندعبحت،نرل!

،الياىتجول(!الا)رصلصتقالضه!ارضللخارقبنتجعىوعن

ىاالزجر،مولهطرقوقال،(نحباندماودابوهد،ر)،الجتمنوالطرقواليرة

طاروانتيمنايينجهةالىطارن!فلطرانه،3يثااوتينأنوهوالطرزجر

المحاحفىالجوهرىوتالالحظ)والرانة(!اود1بولال:3ساايارجهةالى

.(،29-،28عر)نووىفلكوفحووالاحروالكاهن!قنمعلىتعكلمةالجت

فقدضهنهىعماو؟تهواالهباوامرعملواقد!مالمالحلللفنظرنالافا

حبةالطبباثىءنالمرنةتر،نجة،ونوجبهاتاخلاقمنتعلمونماطتونكانوا
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ين.ونغتق،وأ!حابهالههبرصلفيهبقدىطوكا،بحولهالم)فاالانانعلى

الأبمانكانولما،احةونجبونالقولبنعونممنكانوافقديعرنون،لاممنفي.

منموتعاومكاناىفى)نانانرىضسااتا:بمعنىكلالملمو!وكيتجزالا

وقوجهلألحوكيلأ4خلالمنمتزممؤمنملمبافهمحيهفحكمانسمكانلأ4المواقع

لههطاعتمعلىل!يطوكااتجرينالملينعلما.اظهرنقداببهلاومن

والحراناتالحاطةوالعفلأسدالحطابالفهمالايمانوعمم9لعقل)عملافىوللرصل،

.والفروضالأقوالععةمنلتثداتجرمة)دواللجوء

حثبهالجاحظاتمامالىثيراالكمفجعنعمار.،آمحمدوتجدث

بهانرتله،الموجةوحالأماائك،موافعفاعرتقانلاالجاحظاليهسدعو

يكنلمفلوتعلمافيالمثكوكفىائكوتعلملهالموجةوالحالات،القينمواضع

اثلوالعوام،)يهبخاجممانلككانلندالتنماتؤفتعرفالاذلكفى

فيىبانفهم،برنابونولااتمديقعنتوقفونلالأنهمالحواعىمنثكوكا

للبرد،.،تكذباوللبردالصديقعلىالاتدامالاضع

واجبأولبانفجاهرمعرفةلكلضرورىاثكانالبمرىهاضمابووبرى

عدنادانا.حاعل!مليكانثكيتهلمإفاالنظرلأنائكهوف!مايلزم

نركضدتجرسه،!علومفىفظراتله!دوكنلكوفيونا،أدسا!دهللجاحظ

اخذنقد،والأبحاثالمراطتمنالعديدتخقاثارأابدينمنهفىالجاحظ

وضانقها،و!ارطاالعلومماحثمناطرافا8،الحيىانكابهفىيعرضالجاحظ

فدلحضارقااتجرب،نا!مبلىالبونانفصوروتجفدالآراءببنخلأ4و!فارن

ضدفاباوتنوانلقد...لهونانسدعهلمماس!ناالعلىانهجنىابدعت

مرحلةالفإسفكان،الاصكراهالىالعربضدبانبربالافمامفادينماالفإس،

وانجربةاناهمةمنالمنخلمةالحقيقةصمقمنانضقوظيفاللا!راء،نابة

جديد.!رببوا!ةونظانرالانجا.علىام!د!ووالاشرا.،

وأبدعوها،بهاع!لوالقالمليةابدينئراءالابماع؟هناالىالعربدعاولقد

الألحلةفىضغالىافضاللىالأمر،العقللمفام)علارهموأيضاوتنو!ا،
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(984ع!ار.)صدالطيبةوخلأمقالطعىالعلممنالمخلعةضا!او

.("،8"1"6عي

وعرهماع،ح*م!3آ!!3أ5"هح*!يكونجقوتداللين!دوهكذا

بالدليلالاموجودهوبمااليمورفغىالعلسالمنهجدعاثمقثتفى،بقرون

اتجربة.وبرهان

منواحدالجاحظانسضحاالجاحظالىأخرىمرة8عمارة،محمدولهثير

عننفلأالمؤكلةعروالملاحظاتالأويةالانطامحاتمحنالتلاتنزعواالنين

نحكماننيرادتضةناعرضتف!ذاانظر،عداتضرإلىبدعونانهوالماهلهورات

نهجاالجاحظيقعثم..اتوفمنفلابدشبهةأمامكاد)ناثث،منفلابدا!يف

الاجابةقدعىوقتاتزواياللضلاسلأنضط،"نعمباو8لا8بالاجابةيرفض

بعغىفىالإجابةكانتفلربما،والقماتالزواياهنهسنالربطمانلطعنالعلية

"لا،.بالأخربعضهاوفى"نعم،بنواحيها

عتولاراحتوضيانرناانسجعلالذىالتنبالجاحظيخرنض

الجمهورتركضممامالةاوتفيةاومعضلةكلنىانظرعاءمناتسنمن

ضهوضربواجانبا،ا!كمعندوالثالهةضداتوضالأعظموالوادا!بر

"نمم"وقولهمبالغضبنهمموصول"لا،قولهمانالانمم(اوالافيىعفحا،

منانسحرمتداتيباللكهناانعلىالجاحظولهنهبالرفا،نهمموصول

منالحنولا،الحرا!منالحلالاه!اوبيكثفوافلمالحريةفعمةاتخدام

هذا.بملكهميقولكماجانبأ،الحرلهةعزلتتداذ5االقبئ

،أليننلربتالالخللللهرايبمانوتعادجحافافهيملناالقرآنتصصونى

،(06:ابترة9(ثثبىنجطئبنرنبهنةنجننتال(تزبنأونمةناجابه(اثتوتنتحييخد

الىاثكهذاطريقعنتملحقتجتأمرنىثكلكمعرضانسنونرق

يرفضالذىاثكسضقواعدفيوبمفجعمداالأمورامامتفانوببنايقن،

مقسلألههامنوانضقالأمورهنهاخاربعدالاالأيمافيةو،لراحةواليقناتيم

.بقرون،"ديكارتتجلمرء8الجاحظآارتادطوهو
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الفا،علىئمومنالحققة،اخرامعلىعاجهير!الثكنجالمنهجهناان

الجاحظرايناثمومن،واتتفةوانعارضةبلوالمممحةالمخلفةالظربوجهات

لآراءعرضف!فاالخلايخة،قضاياهاحولالاصلامهالفرقلجدليمرضوهو

سظغممابمرالحججهذوجدعمبلالحصوم،حججكلهموقخصومه
فىسئعنمبال،علىلهمتخطرلمحبباحججهمالىيضصحقاصحابها،

واضعانواعلم..فيقولعيهولهنهالاتجاع،واجبمهجاذلكوفقد.اتقد.

الاشماهنذمنسلغخىمالفا"نظرولأهلعذلأالحم!ومينيكونلاالبهاب

ضهضالةالاكابهمنالقارىءبقرالملوحنىنفه،يلغهالذىفللحممه

ولحاجةتاما،الكابسكونوليى!لدينهواخار.لفه،اخار.الذىانه)يهلجل

وحق،اهلهيلغهولاعاجهضدبا!مبلابماتوللكلقيحقجامعاايهانص

الجا!طقوقدوطاد.كونتجويخةولا!ريلههـونابطلقناعبكفترضلا

يرةناباطلللحقغةولمجيةانظروجهاتلجمغوضياللضقةاخراطنهجه

.(؟،8-؟46ص؟98،مارة)سصدواحدوالحقواحمةالحققةببناوآرار.طرته

يقبوالمضم،الملمونبها!لىالىالفنةوالعقيةانقدالفكرلهناوتجة

ثكواانددنالأخرىوالحضاراتوالافرينايونانونلاضةعلماءخلنهممائا

هنهفىتت))تاسم(هـ8؟6؟)جانبنجابرتولفكماوبجرلو.،وبخمؤفي

وجرشا.(.افخا.انبعد،تقيلاوصفا.مامونفقطراما.ماخواصالكب

فماوامنخهعغخىوتجهوب!فلىيدى)عمنهمفونهجابرعنبرهـدوانرفي

الههرحمهمسصعنمحلماةكانوالفد،(،3؟-؟30عرالجدىاشم،ب(كذب

!ا؟شوافقدلحرممعلىوالير9كلهم+حفاءوهمافاالجزا.خيرضاوجزامم

.*اوعلعم

طربقبافاقلبمس،خكوك"حلكابهفىانكطرينالثم،"ابنوبمف

الطريقهلاعبررعلىالقلرةلهمبهافمبزةناتلةعفليةلوجودحاجةونىعب

وتجيزا!قة،لمعرفةالحيهرفىوالإطالةالاجتهادمنلمزبيخاجالذىالثاق

منللتوبمهدالمماهر،ونعدالحفاصبمحمىهمئ)رادىفكبلاروضداثك
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الثكعنفتحول،!خهاتجربةلهستحنىحكمهبملقوموالأفكار،!حة

.،93عىالرجممجد)موت!بفبنالى

"1(لعك!اقيلأدلةاتبيق)صد!ر!ك!إلت!يثدا"لتثحا+

عرداسالمص)مرىثبركمانج!ألعلصالالمجا.بذلكنجبزالذىانخصهذا

-:(؟58عيو؟لعبنعبرة.؟؟6

حكمايمهمرانتجلواللةنواهدشجصعهبظغماكلجمععلىيحرص-؟

دتق.ضبرهوانماالفيهرفىابطءهنايعنىولات!بجة،الىتجوعلاو

الريعة.الأحكا!وتججب-يمبر2

وملائتها.وتوتهابالموضوععلاففا!وءعلىالأهلةوزنعلىالاعرار-3

وفاطعة.قويةوادلةبرايندونالجارفةانعيماتمنالحنر-أ

المنطقى.وابرهانالمقنعباللليلالثهـونكضقة،فىء،اىتجولفىيترث-5

الت.يممخىاتجرببو)عالحة،ونجربةواثبرةالصر-6

انمنكرمالاولسبزانفىاللةنلكموقعانالىعطيفةحمدىوشير

الفرآنمى.الصالحاللفواجفاداتوالةالفرآنمندبلعنلهانبحث

ناآئواالذبنأهاكاةالصددهذافىالململلاساندصرابحقتعدآبةالكريبم

نادبن(فميغماغنىتمببخوابجهانةقؤفاتمبناآنتوابخإتافيجاءكم

يخطىءقد،طحكم)صدارتجلوالتلنبنصريحةدعوةفهى!6:الحجرات1

فعنه.علىالملم1لنرديخنمهدفه

فهاوبحكروتجاملهااطمهايتوفانالملمالافانمنالآيئقلكقوجبالا

وعلىعلهالبةوآثارمابها،انزمانللخمعوعلىعيهالايجايةرها46لبعلم

.(؟25صعطبه)حسمايتزملم)نالمخمع

والعراجها-الاحادثةنىتافهرضبكرابوالموننايمرفملهماوذلك

صالو،بدعوقهآمنرجلواول!اكهرصلرفيقبكر،!االىانصذبجث
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يخهوعلىالمقسىبتاليلةمنهجاءقدانهيزعمعاجكفىبكرابايالكهل:له

ذلكصيعجبمنما!مق،لقدقالهكانننوافىبكر:ابوففال.مكةالىورجع

اويلمنطعةفىالأرضالىالماهصالههمنيلاليهالجرانيخبرفى)نهنوفى

يا:وطه!لالرصعلىبكرابو9قيو،تتمجبىنمماابعدفهنا،فاعدقهنهار

أبوقال.نعمقال؟البلةهنهالمقد!يتبختانكالقو!هؤلاءاخمثته!انى

بتاى-د)فريخع!!ارصدفقادجته،قدف!فى،دهف!مفالههنىسا:بكر

انهدصدت،:بقولبكروالهىبكرلأ!يمفهراحثم،اليهنظرتحق-المفمس

باياأنت:وقالعاجهالىالحتوعفهمنلالرص1تهىحقافىرصولانك

لهزدى(.دلخرم.درجق.؟؟4صنحبلنب!هلعاد.95-9،صفامادنالصديقبكر،

وكنلك،الأولونالاتجونبلمحلىالذىالفذانطقىالعلمىالنيهرهنانما

9لملاحطمنسكرونانجرجينالملينعلماهكانلناالم!الح،اللفب!لى

لأعراضدتيق!تفيرأالرازىوعفنلقدنروضهم،مناوم!خبويواوانجربة

الجعرىعلاطت!!خلصولقدالملاحظةلطيمةقلبر.خلالمنامراضعة

الظهرووجعالأنففىوحكةوحمرةالومفىوتفخلازمة)حسبانهاوالحصة

.(،.7صابخدى)مصد(اللونواشعال!س6دلاوانمطىوا!فىبثدة

عنواحرر.الأقدينعنانقلهيخماانقلعحةتوختض))الطار،"بنولقول

كنزأ)دخرتبالحبر،لابابحرلدفىوثتوانظر،بائاهدةعندى!حا!فانخرين

في..مخالفأ.كانوماقأ.افىصىفي،بغيرىالاتقاهعنتىتد!عو،،ص

فبهعذلاقانلهاوفانلهاناووالنضق،للموابوالماهةانفعةفىالحة،اناه!ة

ئاجتلقد:قائلهاولناقلهوقكطاوهجرقهظهريا،نجذقهالطرص،صاءعن

.!دتعلىفبرىاضدمحدناولأقدبمالقه،فلكفىاحابولم..قريا.

اعضا.قهمرةمريمهلىيخبرعمر.فىممراطاهنقبرفوانبنوكان

الأعواتصاععلىبالقدرةتعرفالعفحالةلوظانحهاتاديخهابمدىجمه

القريبةالمرنجاترفلهةعلىالقمرةبمدىننركابمروحالة.الببلةاوالحاتة

للصظهو:يمكن)ويخمافيقولوبزيد،الأنفالحملهبمدىلهفوةوحالة.وابيمة

.(بالحواسئاهدحىنينقغلا
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ببى!لاواببرونىايعه!ابنالمورالطبمؤرخعنبروىوفيما

الحابة(القروننيابفية)الآ،ركابهمقممةنجنلالربسو!بطيايخرتون

انظرعين)كلاكوهولهيانلأن؟كاليانالجريى:القانلقولصمق...:بقوله

بالغة-الآخرينعنالعلانوبرىصوله،ومكانوجوءزطنفى)يهانطورعن

فىبروىانهقلكنمنالاعنار،ونلزمافيكلضمىجر%-نهرتهمبلختما

ثمالأرضمحيطلصرفةالعلماهمنمجر.بعهاالقالطريخةالا!رلابكابآخر

!رية،العابةالموا!عنىوكبة8الهوط8الانحطاطبهنانبتعولمنافلأشنب

(م922هـ/031)تانيركلىالباسابوحكا.ط؟الطريقفلكذكرعلى9فاوجر

الامخانوعلىالأشاءهنهنلنى!تجاالخربةوالى...انطاي!و!راعن

.(26-،2صلهطر!)نينجق.8الحيهمالعزيزاللهعدمن"الاالتوفيقومافعوله

واحعلق،ستةالعثمر8

والشبرواشخلاعهااتفجوحابالياناتوجمعالملاحظةدتةوتفى

الاسلامنىوالانتانوالدنة(؟؟؟عرلهسرلهنى)عرى.اتنجهنهعلىوانعلبن

قال!لهولرصجحانهلهرطاعة!عاتتفهىأحوالهكلفىالملما!جممامور

بممغئناالأبمنال!لئهى،وآنعملأ(،احنصاجرضعلااللهإنةتعالى

اناءومنفنتهنابخاغبلمن،الآؤقئ(،اثبزاةئجزاةئثمبمفىئسؤدة!صوآن

)فايحبافه)نهبقولهذلكعلىجفنا!افىررسولبئيد(بطلأ2رللتوتاضكا

العمللاضانواضحةفالدعوةويهنى(!عدىابر)روديقة1نعملأاحدكمعمل

الفردبهايخلىانيخغىعفةبنلكوالدقةحاتا،امورمناصكلفىوالدتة

بها!زمالتىالعميةالصرامةهرجةنرىالاسلاصانرفيالىرجفاولوالملم

حياةلىالدتةمدىلألحركا!!رصلاحاديث!ميعفىنفةالجارى8الامائم

.(26عىعطبة)حسالمحالانان

فايةوتجارممملاحظلأيهمقكونانعلىاتجرييونالارومعلماءحرعركنلك

بيايخةرصماوبارتامملاحظلأممعنالتببريحاولونولساكافوانقد،الدقةفى

فهمفكانعحنها،منانثدنجرهمبظغحنىربضهعورةفىاىضبوطة
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ماوكياتبعضفىبمضهاالموجوداتبآنارالاحاطةن)آيقولالذىجانبنجابر

نمومنمحموهـةالانانيةالمعرنةلكونوذلك8...انسمنلأحدممكنعرامرفبها

بمئه8الاحاطةللاسانيمكن!افراتلراكلأفه؟الميزانعلمإلىالاصاحناج

الاقمامبضرورةالواعىوالالخاتالمفجةالدقةفىفايةبحقيمداكلوذلك

المكوفةالطانعبيهفاتفالالما!.لمحدنهاأوالظامرةتلايجنىقفرالقبالمحغ!ات

ونلككمامعرنقااى-الطانعوزنكانولنامظاع،عرأكل!ولجهالمرادلنىء

تمولهنا.القماتاوالتيلطرينعنسرقهاإلىالموعلالطرينهو-اجامهابوزن

ابزان.الظواهرملاحظةفىالكييةالحواصسلدتةر!االكيةانب)حلال

المعرفةمعطاترذومحاولةكباقاطوتبا!ابالطيةالمفبىطةالصرفةوجلةمو

.(؟56صابخدى)سمدالعددىواتبالمقهمارمنفظا!الىالوجودوطاهر

.،لفشللايبابىائ!لا،ر!نعلعاللاء

قبلضدممعوشهلحرانهمنضهورنمرضساخاصمجطاالانانيصحتد

مذعلىانغلبلحاولونالعلماءينايمحفا.،لىللثكلةكلرجادفىئلاو

بلاجهوهمموقترلعملم،وواتيةعحة!رم!اخل،"أ!*نجبقائكلة

حولكلرمعلوماتجعنجرورةئعرواكلماكامهفىتمجكاتوكلمافهات"

ئلألي!نهوصلأهاليمان،5ثيركماقمةلهعل!اهضدوللفل،الموضوع

الحتتةفىهولأها+.!ل!يقبر.كمالهتلانجثي!ة،محلىمنطرىبلطلفا

بالميتالاجابةهكيت:(للعالمالهئليقولجثبحثطرتةعلىغو8

لحاول،الاجابةبتهد1نالأننعرف9نكل!اعليولكنضهاتجحثلهق

+"ةل!لءآ(لاه*،ه*!حا7حل!عللنكلةحلجادلاانحرىةق!رطوجرب

لهعالميجرانهجثنبحمننوعاانة3سلاالئلنعدانظورملاومن+عا"

3(ص-مخزنالىك!ضافةينرانللئلممكنوضفةعحيحا،يرنرفهبان

"خقأ(.!5اد"4.".7)انرهممةالعلبةالصرفة4عرداه

لا.فانلعملانه9لعامةبرا.فماالعالمعنبخلفالعامةعندالفلنمفهوم

فض!دلنا،قيمةلهاتكوننكفعندماالمعرفةلأنئلبانهالمالم)يهيخظر
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والناضلةالمصارعةبصفةشخصبةشصفالعلىبابحتاتغلاوالعالم

ايلورسبادهراشهااجلسمارع،هن؟رمناشارتعنة،وجدكلما،العلية

وصادتلننهبعثالواتعفىهىجميلةمكفاتالىبملخىعيهالنغلب

عليةمعاملة8آ!قلالعالماب:ويعاملواحاف،الجثطرلهقةتابعةفى

كلفىومكناالاتجة،الفلاجابفيتخأجميدمنيخططنماجابه،يخمرص

.(827صفلاى)فرددفا!اوالحلإلىيملحىساولة

النمو-لكاميراتبولاروبثركةالاخنمنق!رفاخفرقلفد

الكييانجةالمربماتأىعنلبحتعاطضرخمةأ!ه)4كلعحقاه!*لأطعم

اتنرقتوتد"ايك،!"ا2ءاءحلااحأ!م!3نانجهالوانذات!ورلعملحل!عن

رودماورد5)بهاالفايةفىتوعلخى،ة!ر!(0005)آلاتخمةالمحاولات

العليةالمعرفةالىاضانتتدانجاربهنهانفيضكلاوكا،*،"ةمم4جرز،

"خقا(.!3لا84.!.7)اليهياءجالفى

والتميموالعزي!ةبالاعراريخيزونالعلماءهؤلاءانلمجدهذاالىوبانظر

الصبروهناانبر.ونلكالروحوهك،العلمىبالكفالناتو!ققالالمجازعلى

مؤمنكلوبنزمهالةايئوبالقرآنعيهوسغاالارومبهيامرناممالهو

المؤننبدعواالفرانانالىلمجافىمحمدونجبر.نوابعنبخعهمااللهاوامرمنزم

وفمالحةالصةوتقرمةانفىتربةفىعطمةفافلةمنفيهلمابالمبراتحلىالى

واعبانها،الجاةلمواجهقمكلاتطافنهولمجديداتقلمحملعلىالافانقدرة

افىكلمةء*)جلفىالجهادلمواصلة2تتهمرونبة،وصانهالل!رونبهات

بهأت)فاينهاراويممفولا،اذىمنبهلجحقلما!ملاالمابروالمؤمن.قمالى

الديافىيصهماأنوعلمهبالمبر،تعالىالههوعا.نلغدوالكوارثالمصانب

!لا!:طذلكعلىالدالةالآياتومننا،الم!ابرينيعلبمتعالىافهمناتجلاءمو)نما

تقننمخئؤنجثزنكغة(الفابرفىمعاللةانؤالفلاةلأدفراو!ماآنواالذبنأئان

.13؟)سهمد:أتجاركنم(رنجثؤؤالفايرفئبخكنمفنطبدب!

وثبزؤافنرأتوايانفيالأنوالينجنوتتعيوائخحفقؤبىكىءنجنوبخثؤنكمة
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غينثم(وبخلثيمن"ارإنئيلةئابلهإئافائواممةاضاتفماتاالذفىبمالفابرفئ

.(؟57-؟8:55ابتر1،(اثئهذوننئمولمربخلثورخنةرمغثنصتؤاث

الذفىوبنتجثكئممجنت!لااوتواالذفىمجنوتتزوآننكثمأنوابكثمبيئثؤنة

.(،86عران:+ا!أئولي(عزمبنذبلثلآنوئئهواتمبروالةنف!رأأذىأنركوا

المؤمنيحققا!هدوينلالممليعلىانبرةيملمهمالمؤننعفاتمنوالصبر

ؤغبفراآئواالذفىإلأخربمننىا"نانانبم،واثغمروالعملهالعديةامهمانه

المعر(.6)صربالفبر(وكلانؤاباثخفيوكلاعؤاالغابخات

تجنأثفانغئواتجاتةتكمفكنلةنبانتنهنشئبرامايرونمجثرونضكثمفكنانة

.،279-268ص!ينمافى)مصد،(65:الأننال9(لنثتفللأفئنمباكنمغرواالذفى

فالبواواىوصابروا،02ةعصرلن"وعا!روا(اثبرواآنواالذفىأئفانا،

.ا؟كأهابترةاالفابرفى(معاللةانوالفلاةئالفبزاو!ماة

.لأن!،اهثهنقطف!سنةون+

افى!رصلتال:تالفافهرضالأشعرىعاعمبنالحارثمالك!أعن-(

او-نملأنفهوالحمد!اوجحاناليزان،تملأفهوالحمد،الايمانشطرالطهورآ

ضاء"والمبربرهانةتد!ملاونور،والملا،والأرضالمواتسينطنملأ

روا.موضها،اوفمعنلأنفهنجانعبغموانصكلعبكاولكحجةوالقرآن

ملم.

الملميمبآماقد:!انىعنعفماالههرضةر!رهواىجد!اوعن-2

الاث!هاالوكةحتىفم،ولااذىولاحزنولاهمولاوعبولا!بمن

.(0226،،23ص)نوفىى.المرض:و(لوعبعبه(،)شقغايا.،منما!اغر

دمأل!مهث9مواجهةفىنهو،الظروفضباتولالهزمنف!وعتصهلانالمزمن

ضعر!كرس!قنوعالرنحاءمواجهةفىهوثم..افهنعربماراضش؟ومغامربطل
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يجدوحنلبادتهالاسانيوفقجنالفضلولهلنممالوابوحدفهوتعالى

.(97صلههاشسالحبد)بدوالمحرومللانلمعلوماخايخهالههجعلالذىالمال

منالأخطارجابتفىواثجاعةواتبرةبالمبريخيزالهمبنكانوهكنا

اجلمنبهايقومالىالعديدةالتجارباشراءخلالمنفلك!!ظهر،العلماجل

فوءاى،6تانحرطمحةفىاليل9شاءالأرضعلىثرقالذىالضوءخقةمعرفة

جهد!)يخاجهناوكلوالعسات،الابصارعنالعديمةو!ارءوالغق،اثنق

ينكلموقةمكلأ!ةص)يهوعلماالىالفمابنوعلصىماس،وععوعبر

ولاباسنلا.(63عرلهرجممد)ثودتصالاولالعالموشعوب1جمعالعالمعلماء

والأجرالجرفت،وعونهالههر!ضفىونقةوليماملهوبلافه،رحمةمنقوط

اثئقحنم(1لفبرا!افدنجابمنتنكنائمتعذاكأك،والهمايةواتونقوائواب

.افىلهفاصر؟9

-،9،-
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وقإئخ!لصلئآي!ئ!

اثهوأه!العل!مخممائص

الوحلة،معتوي

الأولالفصل.

العلمفاض+

الثانىالض.

العلماهلاف.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



اكؤ!مهؤو

العلممخممائص

الفصل،معتوي

مقلمة.

التراكمية،يولا.

ةيب!س!ا،فيا.

وسقةمميةاطهـ،.

بخسانىد!عمنشطالعلم"ر.

بتملثيةلهل"غمط.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ل4هالفعل

العل!ضائم!

لهقلمة

قنو!اعلى!عاديةالحيا.أثطةمنمجر.عنتجز.خماضالملسطا!للان

علمىعملأفىعبهنطلقلمجعناعملاىفىنوافرت)ذاالحماضهذواخلا!ا،

المنل.نىتوفلأفدوالقالغانمةللنكلاتجلولابعطىنر،متي

محدعا-نهاواحم!واالعلمخصانصحولكراالعليةانريةنجراء!دثلقد

ولهعبب.!ص)الحصافصهذاهميلىليماونوفحبمرا،-المئيةالأثطةباشراء

-26عىفتونعاثي.؟7صزكربلرد"45ميسرماثىعرى،؟8عىوزكىكانل.".9ص

.،!تراكميهآأولا،8

يداكل،المعمورةارجاءكافةمنعلماءنجانهفىيهمبمرح!علمئهيمكن

طابق،فوقطابفابنارمائتدحتفراكية،العلبةفالمعرفةصابقو..اتهىجتمن

جردتكونفنلىالطوابقوتجركونيكو.طابقاعلى)دالعلماهانتالمع

تارفيسبهـردالقد!مةالاتجةالعليةالصرفةتصبحوطلكالباء،عيهيرنكزأصاص

علم.

مافهنا،الآخرينكتاتعلىأضكتلأنىالابيمارأمتما"يخوتن،يخقول

مناخرليأواحافاتمنكنفى1ان!دحبتللعلمانراكمىبابعدبعرت

اشاجحقتمرجياونجموباهرةيختثمبلرةيكونولكنلجل!يظهرلاالانخراعات

اللىىالىيملحقلآخرمحابممنو!عاية!رعاتللخلنةصاحلهفىنجالاثمر؟،

الر.كلثمالعلمىللجنمععلىوبمرف!هاانرةيفطف

الاخزليصعةالىبؤدىلهبعضبعضهماخافاتعلىالعلماءلوكوف

كراطتمنجقماعلىواطلا"عالماوباحتاىمعرلةولولاوا!اد،

-؟99-
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طعدوفد،الجالذلكفىقيةذاجديهمايخاحققلمانخصصهمجالفىبحاث1و

العلمىالانفجارعصرنىواعبخاابحتنىالعلمىالمفجاخخدا!ذلكعلى

العلوماتنقلوطنلتقلتحتباشمرارمحزايدمطلكلفىفالمعرفةوالمرفى،

وهمر،واللقاءاتالمؤتمراتونمتدقي،ذىعنبراونطورتالمعلوطتومراكز

والأشلة،العليةالمعرفةنجاولمانجمانىنلالوطمنوعرما،الملمبةاللوربت

.(الفصلمابةفىاخرىانله)ونوجد:بلىمامفاكرةفلكمحلى

ابخةفغعصلعل4الاخراومفلة

بطرترحجلنرلهغندمحةرجلرضة9791
لبطلىف!نجافرتلهك!لسو،0180
!انركيفذنجااررنجدى!ملنإرللتطىنلاسي2180

للرن!ينافل!%،لجلن!و0182
فرنيرلفكييرلهكهرلا.عوراسالامىماالمتابه18+

لبلزىوبميا.طيةىا!رافالتاطىللمبللهكصنلاس!1831

ا!مخى!لو،البونمصا!اح1.ول

بعرنطرنجن،.معهمدبمطلا،لنوىحنغمبةنوولنوىنوجد1978

لكهرومق!لهة

!رىبمبا.نجذ"بةزولاحطلبنونبة،999

إبهتوصلوابماومعرفنهادسونجقواالذبنهؤلاءكللولا1قيمحهنامن

افيء.نراكمىفالعلمالكهر!المصاح2اخرالىينرعلانا!اعلما

والةبالقرآنافطلقوا)نهمحيثالحضارةعمرفىالملمونفعلةماهوفلك

الحفاراتمن!ابينعلومفترج!وا.كافتمكاناىفىالحكمةعنسحؤن

خاصة،الفروعجمغفىاليهبحاجةمموماالمينيوافقمامفااخنوا،للخلفة

الصومضهربدهوتينالصلااوتاتومعرنةللعلافيابدايةنىوالحاب،الطب

نم،المولةوميزانةوالزكاة6بوال!رالمالستالمتعلقةالأفظمةوكنلك؟والحج

.العلو!منوعرهاوالفلفةانطقالىالأمراتد
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ائتاناتهذاماماعهمسنمضوالمالعربانالىشى،افىآعدوئير

دخلهاانىابلدانمنوعرهاوفارصوالعراقوممرالئامفىاهو!جيلالقالراقية

كادتفماالعكىهوحصلمابل.الأصلايمةالعريةال!ولةإدوضتالاووم

نقلفىكلتبمرى،حركةضافيةبداتخىاركانهاوقوطدنقرالريةالهمولة

ترا:بينالرافعالاقزاجذلكفكان،العربيةاللغةالىوالملومالحضاراتتلك

فيطنهمةكانتالقالكلاجيةالعلوموينجهةمنالعلمفىورفبتمالعرب

نانية.جهةمننا!لبانلك

للمزجمنالعطاهواجزلواالترجمةحركةوالأمراء،الحلفاءضجعولقد

بليتميزتالقالاروية،الحضارةكافتفاومنللجالاتجمغفىوالباخين

والميلةوالكيياهالطبفى:المخلفةالعلوملاتبفىالملينال!لماءمن

.(،7-،3عرلرىضول)بدوعرماوالجوانواتتوالفلكوالرياعات

اسشاىماوبعضللغربالمربجقنوفحالعربعندالعلمتاريخومن8

.(سعرمحراشم)بد-:ال!ليةنهفتمفىالغرب

دانريا.ير)يضاوبا(أهيجى1كبالكومارأنفى"بملر،جق:-الكاشى9

الجرية.الرموزاكاففى8"يختالفرنىالعالمجق:القلصاوى-2

فاكوان،الجانيةنظرهمةفىنيوقئجقوا:ويرونىىنا!مهلاوالحنالحازن-3

والانة.والقل9لرعةينعلاتة

اتكامل.لحاباتميدفىيوتنجق:قرةابننابت-4

يخوتن.بنلكجقوقد،الحركةقانونفىفكرمناوليخا:ابن-5

المفدارفىلهماوفعلردلعل،لكلللحركةالنالثالتانونمكفابغمادى-6

نيوقن.وجقاجما."ىلهومضاد

دبكارت.وبىانحيلهالهنممةلملمالأولىالباتع!او:الحبامعر-7

الجر.علممو:الحوارزص-8

والهيروتهميكا.ايكايخكاعلسفىتررضلىجقتدالحازقي-9
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آلمرى.الممولهمورةكئففىمارفىويمجق:اليىابن-؟.

المتارن.ثريحعلمفىاورلاعلماءجق:الجاحظ-؟؟

الريةالحفارةفىوالملمونالربلب1لذىالهموراهيةذلكمنيضح

وتنعاعرهممنمفماسحادتجلهمممنالملموناسخادنكماالحاية،والثرية

ابخاه.سك،رتفالعلمبطم،

فيا،ثمع!بين*

المغالطه)ن.بنفهنفهيصححوالعلموانبير(لتطيلقابلةالعلية)ا!اثق

يتهلثي!حلاالمادىالعلمانهىتجىالمفجباصالماديونلهاروجالىالبرى

ايخافيزيقى،ىرو!الاالفكرفبهايورنقىو،لظونالأوها!ىم!غحمنبنا

طيهمحلةطية4ظاهرلكلبانالقولاىالجية!قواينمؤىالىنجا!كلتفع

قوافرتمقوتومحايخمفالظوامرضهايخثامعلولعلةولكلوقوصا،ترجب

بلضرورةيمىمامىالاستحالةوهن!اجابلأ،فيابمعنقعانوتججل،ا!اجا

ا!وانوعلىالأرضعالمناعلىنفهاتفرفيالجيةان!)و!نبونبلالخية

القانضمةساتعلىضهاضرضالضويخة،ايخنبلايينمانجعدالىالأخرى

كافة.والعقلالجا.ظواهروعلىاليا!لى

الباناطصعلىدانمايعملالعلم)ن8رولمرج)نرتآدبنالدكورضول

ترضىالكونفىفظروجهةلهمالعلماءمعظمانواعتداليجةالىيؤدى

هناكانهوبهافىمنوماالطييةالقوافينمععمارضالقوالمعجزاتالفروض

منحققهماالعلمضقوتداخا.اىو!ونبانظام*سماتعكلطيةلهاتجةتوايخن

وشكنطيةلهابخة،لوانجنهناكانواخراضالجاةمنموضهاطسعلىباهر!اح

الطريقة.بضنعملهلأساومىعلها،لهرت

فىلجورماكلضيريمكهمالطيعية،القوانينمنقيلد!مبللعلماءوشكن

كلوشيرالض!وفية،ايخنيلاسنضاقبعدالقا!وان!جمثومابلالأرض

يومكلوفىومقلك،قبكولييمكفىيحدثوممابلانفذ،هقبماثةشعلقط

لاالقالظوامرفىننحكمالقال!وانجنضىعلىسيرالجاظواهراننكف

بالجاة.صل
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يدانىاقماحها!دمغالطةيعدالطييةالقوانينخيةعنالحديثهذاان

،بصالواهعلىاتجرسالعلميدانوفىالفلفةيدانوفىالاصلامىالفكر

.(!م-87عى298،مانم

الملينلعلما.العلسالأدبنىوردمامع،والمفكر!نالجرا.منكيروبحق

؟8صرزكىكافى،؟؟.-؟.9عيو،لمبب)عير.الىالجراءناشار،وايةالع!ةحول

الأمامان(؟6؟عىقارعلى،18-،7صالمرلنىعرى.2.-؟9عىزكر،نرذ،؟9-

فيرىالطصالملموهوانطقىمكا!االىلاقه5لأ(ألةالعيةموضعنقلتدالغزا!

الاقنرانهذابانمنمبهمالعلمهذافىالفلاضةيخهايخالفاتىالمانلأهمشاق

ولاالمقمورفىفيى،بالضرورةلازماقنرانوابتالأجابينالموجوداثمد

الزالىوكلىالب،هـونالمبوجودولاالمببهونالبرجادالإمكانفى

فهوولنامامدفيطاقنىطقتاذاايهاوللعيةالطييةالنكرةمنهخطورة

ديقولوالمملولالعلةيناللازمة)ا!ية(الفروربةالعلاتة)النزالى(يخكر

كلبلعنشا،ضرورلهالي!،ب!عشدوطجاالعاتفى!عخدماينوالاتتران

9شاتالاطلاقعلىيمصنلااحسالأبمات)نمنا،ذاكولاذاكهنايىسين

وجودضرورةمنوليىالآخر،نفىالاطلاقعلىيخضناحعممانفىولاالآخر،

اثلةالغزادوبمطى.الاخرعلماحلمماعدمضرورةمنولاالآخروجوداحسا

وطلوعالنورانر،ولقاءالاخراق،ل!اوافي،والئربالرىمفاكثرة

وانعمالابطن!اصالالمواء،وشربوالثاءالرتجة،وتطعالوت8ائص

والصاعاتوالخومالطبنىانتارنةائاهداتكلنىهناوعر،المهل

لااناوق،علىلحلقهاافىضدطبرمنجقما!)ثبعودالاترانهنااما،والحرف

ويخلقا!ل،هـونافييخلقأن*امقدورفى)قبلنفه،فىضحروربالكونه

المقزناتجمغالىجرا.وهئمالرقتتطعءالجاةوبديمالرتجة،قطعهـونالموت

اليهانصماالى،جانبن"جابرونض(679صترطصعلىصب)بكلور

سثلالىالطيسمل!لاقو؟يخنانالى!ثريننر!لاعلما.صانفهمالغرمجون

!بهلاومحلىبنبن،مرنجةتطنجلغلاترجبحهاخمايةابهلنارفعمببمفى

والمكبلالماضى!اوثاهد،مانلالاالغثبفىبىانهبحقيدصانلأحد

.،89-ههعىهانم)!عىالأنقىطثلالا
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الهراوىوالاما!كالزالىالاووبمةالعت!.ا!لعاثىءننىالىنبوتد

جعلضىءولااصلا،ئىءجانىهالوجودنىبىانه)يتررالذىالانصارى

الاراتمحضبلئىء،ثىء!كونولاشىء،لأصلجعلثىءيكونولا،.ىل

احده!الأنعاديا.اقنرافاالآخرمعمقزناوبممرحادثكلعفايممرالواحعة

اقرانمنالعادةبهجرتمالأجلولكنله؟حكماولهجباوبالآخرسلق

.(بالآخراحممما

نقد)دللحدنبناثلاثاور،فلاضةجقواتدالاولآ.ا!لعيكونوبهذا

بوترو،"ابملضول.(؟7ص؟966اتر)طى،وبومومركلى"مابرانىوهمالعبة

المطلقبمصنتتففهالعلمتافجبحبشىءلا،والدين"العلمكابهفى

فالطية..سكفهانالافانا!اعمماالعمومنديدشهاكانطحىللقوافين

الأضاءحنضاشةضهاالعلبةفالروحاطعاالىانطورفلكيملوقدشطور،

الحيراتكلقفبرلأفهانجهروحالوجههذاصفهىللظور،الأننذةع!اخ

الىالحالةوالىالمعروفةالظواهرد!عادبالافافةنجةبالضرورةكانها

النيةهففانفلكومع،عابرةحالةقكونوقدالحاضرالوقتفىعبهافوجد

لل!عارتالمطرتالزيادةجلفىعقة!فولاالعلميةالروحة!يقمننغطلا

.(279-278عربرنرو)اجل

وابرهانالملمفىيوجدلايقولالذىرس()يويخلراىهافم،يحى8ولهذكر

نثدتالذىالفرضوخى..بعلهدبللاالذىالدبلاوابراينخلأ3يفبردليل

الظروفكلفىالفرضمنابعمللاربما)ذمرةبعدمرةاتجار.يعادقدعخه

!مهاشم)مجعصبالذاتسيةحالةفىاصنايخةفتافجتجقدمعروفةفيرعواملة!ت

للأثياءفحنفحهاالنىا!يقةكرجةانالواقع5كونافت()جيص!لهقول

المعافىهذثبر.لما!قاكرجةمحلىتتوفعلما.فيراومحلماءكناصاءوالممافى

منافمنامامقدارعلىشضبمورهاامفةوهنه،تموراتمناف!اتافىوالأثاء

نجرالجاةامورككلفامريقعانالعلمبهياعمااماالطومل،الزمنعلىاهن؟رمن
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لااخطالايتيمواماعلىفالمالة،اخمالمنبهطعلىنبىنهتوفالعلية

.،اخمالوكرجة

الفكرةوعحةوانظتن،الظنرائدامغامرةالعلمن)5(كنلك)كونانتوبقول

ومقاصامحكهاانجربةعفانكفانىالحقبقةوتجمةالعلمفىقثاالقالجديعة

بىاتصورهذاعلىنالعلم،تجربةالىانجربةنؤدىوأنالفكرةالفكر:تلدان

لاعرار.اضرار.درجةعلىشوقفلمجاحهولكن،فايةالقينعنيحثمطلبا

عن،(يرص)كارلقول،هاضميحى5ورزكر.(0686!.6،ص)كوتت98!الهو

مبننعاتبح!وثملاحظةالابربالعيةيميمان)هالعلمىالقانوناخمابة

يخليمافهذاالمحلفىيخرانعاتبهنا)ناط...الماضفىحمو.ونكرار

فىولبىالاحنمالبمفهومضهفعبرالايماناوللاضقادموضوعهودانمابه،!زمان

باىثتاناوانعافبفىكانةضرورةايةوجودعلىيرهنانمطلغاالعلموس

وبانةوصفللماضبالةفالعلمبعد،فبماهناتكرارالفرورىمنانضين

.اعاد،للمتلي

(96ماض)!عى

بائروط!رقبطاننجانواترارهاثا"لهاالعليةالمعرفةاققبلمنلضحوكما

الحقانقتيرفقدولذاانوفر،المعرفةوقعروالأهواتوالزمانوالمكانوالظروت

هنهالىفيهاانرصلنمانىوالئروطالظروتفىقييربلأولالعليةوالقوانجن

والقوانجن.ا!اس

ضليلامطلقةمعارفاليالسيذعىلاالعلمان:العلبةاتريةنجراءوبقرر

عهمحيحةمعارتهىالعلمنظروجهةمنالمعارت)نمانجديلا،اوتييرااونعديلا

فىالعلميةفالحقيقةاليها،الوعولواطليباهن؟وماووجالهالظروفكابانة

المفىومناعقلكلعلىضهاوننرضالظواهركلعلىضمقالحاص)طارها

نجةوهيروجنكبينصيكونالماءاننقولحبنانناهووانل،مطلقةتكون

ىانمئبلالاخارهناعليهااجريناالقالما.كميةبنلكنفىلا)*ور"1:2

.عامبوجهعقلكلالىموجهةا!بفةوهنه،الاطلاقعلىالماءمنكبة
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فىيخف!الذىالفوءمصرشغ"انفيقوليخرابهاوتوخعالكبةالملعةالملا!ة

راوالأبولابالحروقضب!دخلالذىءو!فلاوكللكميهمة،نحطوطصوت

يمخلالذىالقبمناشانهعلىنمهمايظلالضوهفانالدخاناوكالباراليرت

حبتو!ارءلحراررفىوالألحواتالأجهزةالهمبناخعولقدالضوء،.ني

شكلفوالحاسصمنم!لىمنسكونالأ!عكاس،بحوتفىآلة-انخع

صكها..وفيابعاه!اوحمدالآلةهذ!نعكيفالئمابناوضحوقدنحاص،

الىالكيات!ولمن!ار!فىالفمابنفتكنللاسكاس،للت!والمرايا

الحديتلهعلسالفبهرنحماضأهممنخاعةعلىف!يملاوهوكمه،مقالهبر

1لعملاكا.نا\،ءألمه*3اتكيم-بمم!انحنلهق-ومىلا

ل!بوهنا8امفااتماممنبدلاضبالربلرسزلههنمابناخخعلقد

ب)توكلالذى-وترتبل-الحميتالعلسللنهجالعلسنهجهمطابقةعلى

."."أااملقوراتوجون!.!"هيمةانالمنللحدئرنلهملما.بعدفيما

الغوءلانعكاسينلنولو"!ا5،ألالمماثلةاوالنلالهمابناخعوقد

الجمبحبوحركهصعنهومدى.و!غلاانعكاصفيئليمكايخكى،ثمال

كلماانهوقيالحمبدهالمرآة!علىالكر؟بارت!ادعه،نجعكىى!لاالمصقول

الحكمصيخقلبنلكوهوارت!اهـا،توةازرادتالكرةمفاتلضالقالمانةزادت

الأمور.مناصفىنملأطهاانحرىطامرةالىظامرة

(؟8؟-"76-960صلهرجمبد)لهوت

9تبريةوالطرلهقةالعلسالمنهجاتخمامنيرواماالاسلامعلماءكانوهكنا

اتطفاضبكلعفوفىوالاتجاطءار!الاعلىضرمقىنحاص

.ه!ممبنحنلهلىالعلس

بخسلاىعهنثطلط،!ب!ر.

شرقةوضعوب،حضارات!رحةاقامةفىوشاركفهأصت9ةبمعئ

كلهفوقهويقآخريانحذانعوبصثعبي!جهمافكلوحدنة،قمبمةوفرب

الحضاؤهلهبرتآخرشبملاصثم،علمهومىحضارف:بعغهفوقاو
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لمولوطبتو.،انتهىحثمنلهداهكلوهكذا،...حفار.فوقهاوصالعليه

لاضطرجابريكنلمولوالئم،ابنسكنلمفلو،،اللاخونيكنلمالابغونيكن

.(؟،2صوسبب،!ص)جابربداحثمنسداانجاييو

لناسرزالعلمنطورعليللخنغةوالحضاراتاثموبلففلالأينالكدير)ن

حافاتالتوعلفىوالند،والميةواليرفايئكالممرتقديمةفاراتهور

العلم.طورفىنابةلمراحلوانمهدالامانجاةنىالأثركرلهاكانمحلبة

(2؟عرلزممى،كهمم

وتسه،العلمنطورفى!مداصاعاالابقنبجهردنقرتانافننلابد

انيجبالقالعلميةالأمانةمنموالنفانل،أجلومنبلضيةبالحقنالاضراف

مجالاتفىملينعلماءاصاماتمنبعضافوردولنلكملمكلبهماتحلى

ب!صاطتتبهانمالارومفىالعلسالازهـمارعصريثلونممنمختفةعلبة

الحدشة.العليةالففةعصرفىالزينالعلماءبعض

.،22عيصردبمبزكى.اسرى680-2،عر)"لورصب!ا،ا!عأثيولا،مق

مثيه!(فى؟)

ماالطيبةالعلومفىالنمبنالحنمصقاتانعراضضدانظرملفتمما

المصتات:هنهفمنوالابصارلضو.بقفاياخاعىاقماممناو!

لضوء.فىا-مقالة

الطيةالظوامربعضفىآراء.الهئمبنفيكايجلالغرضوءفىمقالة-ب

الما!والحركاتوامولنكالضوء

وهمالة.نخفوصفى-مغالةص

انطر.اخلاففىمتالة-د

القر)وجه(فىيوجد!لىالأثرفىضالةهـ-

وطبعوس.)نلبسىكاىفىانظرعلمنلجمى-و

بالقطوع.للحرفةللراباوانحرى9ثربالموللحرتةالمرابافىضالة-ز

-902-
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للجالفىالمخعالتلالماءنصغاوا*حا،بالماءانيخفقدمابوموفى

)نمالآخرنضمنيخغيرانهبمعئلانجا،الابقالعلسالحكمنججحالنرى

تعلبله،منلابدكانالاطارهنانغيرو)ذاالحاص)طار.فىيمهمقافبمعئ

نقلت)ذ8تخلفولكفا،الأرضهالجاذية)طارفى!حبحامغهمارهايئوالأوزان

القر.سبالاد

علىثامدالعلموتاريخنغه،وبعححوببروبمدلشهيراجعدائماوالعلم

وقد-الآنوظروفهما،وقهافىتجودكانتانىوالظرياتالممارفمنفكمفلك

والعالمونبرت،نعدكقد-لبحثانضلوظروتواهـو!وسانلاقجدت

مراراعحنهانثدتانىنلكحقالممبةنجاتجميعالىنجظرالذىهوالحق

انوالملاحظ،ضطفكرتايبرمايحدتفقدللاخار،ضدهتخفعتراللاانهاعلى

لبوتن،5شلأعم!،فايتن5،ابعضيعضهمالحاصةالمعارتيععلوناثعلماء

،الذاتتمححعلىيقمدالعلملأنلههزيمةلاللعلمنصرأاتعدبلهناولعتبر

9فاا!ازضبفكىالمقبةالأجيالامامصوحااباببنركوبنلكاررمءه"انء"

وكاظمزكى،18-،7!عالدعرهـاضىص،،.9عىوالهميب)عبر.المنزايدالعلمجلالى

.(؟99،فشرنمانجى.،9مىزكىلها"؟9-،8ص

الةاووالعلةالارتاطةالعلاتاتانجداوبمركبمىانالملموعلى

ييبانبنفىولا،التجربةاوالظامرةفيهاتجرىانىوالأحوالبالظروفشروطة

وافىخيةجةعيةاوكاتعاتوقلرقهافهبارادة!رىالاحطتكلانعنا

واعلم.اعلىشالى

.،و!نعريلىوسقةالكمية،!لء

الغديمةكالمحاولاتللظواهرالبهفىبالوعفيكنفىلاانهالعلمصاتمن

كيفيةلغةعلىاضماه!اعبهايعابكانحثعلبةاصعلىالطيةللرات

المفاتللحواسفبوالقعفاماخلالمنالطيةالظواهرعنالكلامبمفى

اتبيرالىاليهفىالوعفهذابعدىالعلمولكن،ف!اووالقلوبردكالحار

يقولدانمابارد،وفاكطخنالانلهظيقولبانبكفىلانلافالعلمعنها،الكمى

العرجات،منكنااننىحرار"تجلغويمنماكرجةكناالأولالانلحرارةان
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نكونكىالعلمبةللجالاتجمغنىللخلنةوالأهمواتالأجهزةانجكرتولنلك

كمية.وصورةدقة!ر؟لعلمهالانات

قي:الأولىمرحتنببنالعلمناربخفىيفرتونالعلممورخىض!ب!دوتد

هى:اننةوالمرحلة،البهعةاللغة5المفادالحديتلتنجهاونخلالعلبة

نالرما!ة،الريا!ةوالأسايبالعليةاللغة)تخمام)رنهايوعلالق،العلية

العلانةهوالمثصوددانماملموت،أنجاءعنبنحدتلاافهاىمجر!علمبطيسفا

وأبثرعنتبرالأرقا!منهكانتإذاعماتماماانظربغضمية،حمودينالمبرت

بمبدوطرحهجمعهفىانجربمذا9ضالابندتليذونجمودالخ،...كباوفاكهة

العامةعورتافىالعلاتاتلهذهباتخدامهوانتهاةصو!لمبواتعريطهامن

.البردة

طريقعنالخريدذلكتمصءاللعلمملأزمةصفةالخرسدكانهامن

فجن.والموروالأشكالالرموزمنآخرنوعطريقعناوالأفلب()وهوالرياضة

هناانذلكيمفىنلامبنلكوكبالفاوىالمدارعنثلاالفلكعالمشحد:

تمور.الذىالحطذلكيفىوانماالماء،فىمحهمدامداراوراه.يرس!الكوكب

خطعنالجرايخةعالميخدثوجن.فيبيرانه،بك؟وكلاحركةسغعلىنجاة

مفحةعلىام-يفطربااوعرضاخطابقمطلاجرلهت!،آخطاواءالاص

هنه!حعلىوالمواقعالأطكنالىبهنرنيشييا،نحطاشصدبل،الأرضةلهكرة

الفبنمافىوبخعالرش"المعادلةلهكببا.عالمبخعضلماكنلك.الأرض

نعوللخلفةبمجالاتالطسالعلمفظورةالرمقةرو!ملافىالحركةتوانين

وشعالمعرلةنمعبخمهو،نلىفلأء،العلم!لحةبحمهامراكانانجريد

منبمزيدلهعلمخاك!عنانببرعلىيامحدالكثمولغةلهرسزلاخما!الانان،

مننلااموانشعول)ذالظوامر،بينبالمثار!الكمىنجرمديمحا!كالدقة

)يدزكرطينهاالمقارفةليهلممتضوليةموجاتعننبرارقامالىكيةمفات

.(،6صلهسرمني%ى،.2-.9عى

كارستدلههمابنلمجدال!ريينالأسلا!علماهالىبالنعر؟محدنالافا
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المحرنة.الكرةفى-ممالهح

لهكوف.عورةفىمقاله-ط

الكواكب.اضواءفىمقالة-ى

بطبموس.طرتجةعلىانظرفى-مفالةك

الطية.العلومفىم!ابنكباهممنوهوالمناظر،كاب-ل

عدالمقمدالمرجع8نطبمصطفى5نبيرحدعلى-انظركاب-عاروقد

مقالاتبعضنلجصيلىويخمالليلاد.عرالاكهمىالترنخىاوروبااهل

يلياثمالعلمىابحثمناهجنىكبطأتجلمنوهى-:م!سة:الكلابهنا

ابمربينيعرضومااشرافاوكيهالأفواء،وخواصابعرخواعىعنبعث

اللازمةوالعللونافعهاابمروآلاتالابصاروكييةالصرويةوالفوء،

الانمكاص،بوا!ةالابماراهراكها،وكعةر!باي!ركهاالقوالصفاتللابمار

الانمكاس،عنانشةابعرافلاط-الجالفىالقولالعور،انمكاصكبية

)انكارالانعطاتلحراصةاثفة،الأجاموراهمنالانعطافبوا!ةالابمار

الخ....لهضوء(

الذبنانعايمواعحابداقيدصبطيصوسلراىصححاالثمبنوبقر

فىموجولحةانورظاهرةان!قر-الينمنثعاعبخروجهوالابعارانعلىاتفقوا

ابمر،الخصعنانظربقطعالطييةالظامراتمخلفعننييزة6يهاذحد

ككانننانور.الوظايخةخواعهاشوخاصالعنعفاتنيعفةالورفيى

علمومىءالور()ابايدعىانلهحقولناالهيثمابنيدعلىؤيدطيى

والانكار.الانعكاستواينوفعنىاولالهمبنوبمديبصربت

)2(مجربقبك.

نر،:الأرتالعناعرلكرةصالبونانعنهمرنو.ماالىا!بدلهربلت

وببىت،ةولهرطو9بروهمت!والحرار؟،:لأرحاوالطانعانراب،والماء8،والهواء

ضصيهايخمكنبالفعلتكونولابالعو6لهبلهلهيهتكونماالأثا.منانى!د

لهجث:فهتصداليهمياهعملوصار8الفعلالى3و!لاصخرجخىوتميرها
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اعملاومثل.فبرها..د)ظهارو!ولهلهالهطائعهلهبعضيمرمنتمكناجامعن

و(لتطر،بالصيدالطيعية9نهااجزالىالأجامكلفىلهليهنافىابخن

بالقهر.الملبلاعاءباتكيى،صا9ثالذولمجب

وهوالصوفى،حيانبنجابرسص!اعلىعالةالكيياءفىالاخينكلوكان

معرفةالىالوعول"بلللطانعالكعةالمايةمعرنةالىنصلانيمكنلا9برى

فالمعرنة5،نركبتوكبففبهاماكلعرتيزاماعرتنمن)يزافا(،الطافع

!كنلمومنخا،عالماكانقيماكان"فمنبالتجربةنجئكاونحنبالكم)ننشعلق

.8العا"حجمغفىبالمرتوحكعابما،يحنلملحرما

صحنماانخصةنججرشهابهنوعلماجذكرانهالحواص،آكابنىولهتود

بانبرةيلخو،لعلممجر.،6لهوالعلىشابلهاتخرجهمان)ورفف،بطلومااورلهه

وانقدحنهاالعلمخرجوالدوامالولاءعلىاجابهاوطرتاتجاربجمتف!ذا

اليهياءعرفتولذاجابر)داليهياءفىالرباتجكارات"برتلوجل،وب

.جابر(1)علمباسم

محلمأركانمنتعدانىالمربماتمنعهمدا)انحضرواالعربانانبتوص

الأزونجك--ابخريكحمض)الفغةماءفلكومنالحلبتالعصرفىالكبما.

)قراتالارودوملح(*2304الكيشيكض!ح)الزاجوقت(**ء3

!ثاكروروح(3ع3ه4حديد)بمرجاتالأنحضروالزفي(لالهـ،03ابوتاجوم

روابمنيحدثماجابرولاحظ(ول8"03الفضة)تراتجنمو!جر،("*3

حجرسلولالى*8+)الطعامملحمحلولا!افةضدول(8ح،)الفضةكلوريد

ولعلط،ازرقلوفااللبتكبالنحاسصبماتانوأعلن،3ءلالكا!جنهم

وجاهرواواتجمالحررفضواانهممواليياءيممانفى1لعلما.مولاءبهطهم

صانق.مناتجر!ةتجهبماالايلمونلابانهم

شصرص،؟968)نحاتالعلكىاحمدبنمحمدناح!رلاابو)2(!بير!نى،،

باللتالكلاةفىبارعاوكانالريةباللغةمؤلفلأمظم،لبيروشكبلقد.(؟.3
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الهابرجعالقبمةمؤلفلأ*منطةجملةةهل!وألاالكت!وروفىكنلك،الفارسبة

مؤلفا."اضخممنالمعولمحى،"القانونكابهوتجبر،بحوثهمفىالمثرتون

ايهاتوصلالقاثخعةوانجربةالبحثعلىنجةالفلكنيثراطتهوكات

حمرتوتد،انقطاعبلاالعملعلىودابهانواملة،وجاحانهالممربعمله

كاباوفمانينمانةتجلغماف!فاوالمفقو!والموجودوالمخطوطالمطوعبينمامؤلفلأور

فىظهرتالتىالعقولاضخممنايرونى)نآعخاو،المثرق!يقول،ورطلة

العمور.كلفىالعلماءاعظمومنعصر.،علماءاعظم9فهو،العالم

واصالبهارالعلماءموكبفىإصمابرزابروفىاسم)ن،يرهوتآماوضول

هـاربوالأمريكىالمرقوتجول.مللاولالنصالعصربهمسشازالذينالأفق

مكانهاليرونىلاصيكونانبجبالعلماء،كابراصاءلمحوىتائمةايةنى،بوب

علماوالجنرافيااوالفلكاوللرياصاتبحثاىيكملانالمتجلومنلرفغ،

ولقد،العلومقلكمنعلمكلفىالعطمةبماهتالاقرارلحونالعاهـناوالانان

بالصفاتيخيزوكان،رو!معلاجبعفىالمفكرةالعقولابرزمناببرونىكان

التدوعممائمولمظاهرنيمظهربذلكنابيروض،العالمتخلقالتىالجوهرلهة

منالاقاطتمنبمبرعددلمجمغالامحانلفىوانه،العطيةالعقولشان،بالزمن

العقيةوالموافاناهجمنيهرانبنوهىخة،ألفنذجهايرونى،مؤلفات

حدنجه.9فهاالبومبقرضانى

عصر.علماءالمعكانالروشبانالريافاتتارفيكابهفى8"سيثوبترف

،العلومفىومآ!مارها،الفدعنبمعلومافملهمديخونالزسيينوانفيات،الربفى

الذبنمنوهومادبة،ولهراهنمفغوماسلربضحةمخمرةييكنبوكان

وي8انناتبحابفلم!تاولهة،وكانأتامنلاثةالىالزاوبئضملىبخوا

للجيبرماضيةجداولعملوندالجوبنابنانونعرتافعلىفمليخها

ولهوالأ!روتبكاالمبهانجكاجماولاالطيهفىببرونىاشهركنلك.والظل

وله.امحلىالىو!بونالفواراتبا.وصعودونوازنهالهوانلضغطنىنروح

معاهـلةواخعملالاتطرلاب،كابهفىوردتالأرضجطاتخراجفينظرية

البروض،."قاعدةالأجانبمنالعلما.بعضيمها،الأرضقطرف!منلحاب
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اتخراجفىبحوثوله،الكرة!حعلىالرس!اعولوافعاليىشو!قبر

القبةصتلمعرفةالصاعىوالطريق،والرضالطولمعلوصبلدينن!يالمانة

الم!ارت.ونحواص

القراتانمعرفةفىقرونبعدةيخوتنجقاليرونىأنالعلماءبعضراىومن

اخراجفىكابولهالجوب،فىقا!تغيبراتققابلهالاالزواماسنافت

العليةبروحهسيزاليروشوكانفيها،انخىالحطبخواصال!لأكلةفىالأوقار

علبةفلفةابجادننزآالجا؟طالبانرا-وفى،للحفقةواخلاصوفامحه

ومنالصميق،منوالعدؤالرمنالجرويميزالأمورتصرصفىالانانتاعد

مظفى،نطعلىالعفلببهابولف)حاساتمنجصللالهفبقالعلم1إنر

والزبلثرقالمحادوالشمىالاولالعايننىالعلس.ا!الاوحمةنىوبرى

عالمفىالثعوبينوالعلسيةالافايخةالأعولوحعةاهـراكإلىسدعواوكانما

واحد.

.(2؟3-602ص!رالحبمبد).ا!ا!يية،النهضة8علماأمفلةمق،لخيا

مىالاولالعمرفىالمربيةالعليةالحضارةئصيخهتاخذالذىالوتفى

جلألهامنضيقاورماجتالافحارفىالعالىممخاورراالفروب!اتميل

ضدالر!،العلمفمىونجرماالرسة،الحضارةش)ثراورفلقى،الطول

الجميدالمبنهذامنالاضراتالىوحاجفم،العربعنتجخلغهمالأوريونثعر

وئاتاللأيةاللغة)دالعربكبترجمواالمافىافيهنامنوبانهل

منللاضراتائابحماس!بتوالق،!وأفىضرانكالترنفىالجامعات

وفلية،عليةالعرية،الولفاتالىالأنظارولقتله،طحللاالذىالمرفةبحر

-:يلىماالأوربةالنهفةعمرمحلماءومننرجمفا،!اودص

(نبوتق،.1)

وتوفى،؟426لهيبر25فىا!لزافىلافكنيربمقاطعة،،ولروب!ولد

وجمتهخالهرعاتفىونركهتزوجتثمعاينامهوكفتهانور،برىانتجلوالد

مجقرفي.علىبملماحماتهفىيدولم،بالعلماتهرمنعافنهفيمجنلملوالمنه،
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واترطلهوفانهفنهشرودعنوئروى،رجولتهاكملتانبعدفباةلمجكالق

م؟966شةثجكبربجاسة،نرقى،بكبةوالنحق.برةنوالرالعيقاناكلفى

اتايةالواتونىوابمرياتالطيةالفلفةنىبارو،5انازريدعلىذمل!هلو

وانكامل.انفاضلوعلمالفوهوقركيبالجافيةعناثثهد*رظفاطصوضع

قابلت)ذا:يقولوكان"بارو،.اتافهاضزالبعدللريا!اتاشاذاآفيوقن،واتخب

شلم،انلايخعلمانالنربفخطةالمعبم،موضعضكفضعصةلأولجماعة

لديماعلىوطلعوفكلصخك،فيانون،لهمباحترامكثعرون!علهموان

كلرهمهومنبمظهراماعمبظهوركفاندةبخىلاوصف،ومعلوماتافكارمن

!جولاانقد،ليالاضهمال،نرخ:وضولالفافحالجهليضغمناوحكمة

سخقممابمراثىهالانانيندحأنوالأففلسختعرمواففىبنفك

الناسمنيقربكئىهولاالاخان،بعكىتولهةمعارضةطقىلافالاتحان

فىحكتةاذاعملكاحترامكان،جبونلماو!حكاخحافكمن!ر

لك.!خأحنهوالماطفة

وتهمنبهراوعرتالمخلنة،نروعةنىالعلمىبابحث"نيىنن،شغفلقد

عالجهالذىالموفوعوهوففهالىالحيةالمعاهنتحوطموفوعفىوجهله

يخيرزجاجىمورفىمرور.عدالضو.انولاحظقبلهصالرباليهميافبوق

اذالعاكىانظارضغنفان!ا،ضدمخلفةبلرجاتلهكركير!وان)دلونه

بخه-عضواعارانبعد-الملكبةبالجمعيةوئراللكبةالجمعبةالىواهدا.المرآة

وانجرتالمناهدعلىتانجهفىاضدالدىالضوءنركببعنالأول

محلىفنةمفمرةفانزأ!رجاوعالما،الأولالطرازمنربايمافبوقنكانلقد

منبالغةثروةللعالمنركوند.والخارباثاهماتمنالمهمةا!اىاتخلاعى

فىاعمالهواننربخفىالملبةالخمباتاعظممننبونناننكولا9لعلم،

هناعظمةعلىفاهلةغلومجرهاوابكانبكالضوءونركيب.العا!الجذبنانون

.العملاقالعالم
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.(،5-؟،ص؟%لهكورسقعوناحهبد،21،عىصراشم)بدل!(2)

منالنردتبعليابرتاىابثر،آبيانةالعرباشقارصالرفمعلى

الافخذعنفخذاواخرىعنتيةتميزالقالور؟تالملاش!علىمدينمظهر.-

.،نمليجور"فرابلجكىالرابيدعلىتمتالعاعرة!6الورعلمولالران

عنتولما،؟822بوبو22فىانماوىلهرامب،ل!نهـجرسورولدلتد

ممملانويعدالآخر،هوبفغفالذىعملهفىوالدهمجامحدجعل،الطوق

نارب!لاهناوكانراها.يكوق؟843شةبالميرانحقالفلبةهرفة،ندل8

حولهمالكللتعيممركزاكانكما،الأرضمنواصةماحاتحولةضضمنجاء

عاماوارسينواحدنحونمللهاو؟فام،الحدنةالجامعةبخابةفكانالأعتاع،ص

ن)و!ورلآ"نىمنلاكالاتظهرتم،884-؟843منالمنونىمتعلة،

طويلة.بمدةوفا"بعدالائعرفولمنت،بلامت

علىففلهيرمنلهافىقمىانالىانورعنبيدةاكئافلأظلتوقد

علىماقامالق!ارءتانج؟009مارسفىفريز،5سرجبن9نيةلورالممارت

اربعةشذمنلايىجقهتد)نريز(هو)يهوكلماانوتجرابخلأسات،بعض

الور+.علمعلىندلبففلآخرونعلماءاثروتد،محاطوثلأسبن

جلمن6سيةالورالصفاتلانشال6يةالورالأصعنتججارءفملكفضد

9فةلورعلمقوطدعلىطعدمماوانضالأوللانوفيهفىذلكوعاغلأخر

مل!لة،هانلةبرعةملاخةومآهيرنجزاتبحتقمانلا،نوعانطوراوطوؤ

قدرةاج!رمنبفعبداالذىالمتنالفنذلك-للأحباء9ثبةالورالنمصةمننمرك

يبه.وكبفمابرقهحباالانانسدالأجاءو!فاتى!افنوجه

)2(طبيبى

للطب،1تافاوكانالطبهرسقد"مابيبى،انالىمعرالحيمعبدسثر

العلبةبمراولء)بهايمعثانابرطانجة،الملبةالجمبةايهارت؟667ونى

ابخننمووهـرصاللموت،اثيراتكفوتد،الجمعيةهداعمالفمنترما

هرصكمابالمبهر،مياالقز،"هـوتعلىهـراروتوله،تاف؟وبطامنكرفى
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مابجىاوعبةشل،باصهيعرتبك،رتامنكبرزادوماالخرات،نركيب

لاحظوقدانتتثر!فىكانللعلم"طلبى،تدمهماسظمانعلى،بالكية

الحج)عدوالطعلالعانلينالعروهرس،الأوراق!رحعلىائغوروجود

.(2؟،صضر

.،اطكاإدال!ييةةر!ملاابتقل+

دوص.د!حم،256عرلهعرىدلابد.109عى2عرلهمال)بداليهرونأنارلتد

فىللربالعرىالعالمجقالى0(،99؟لهطولفونجق،15-91عىنطتعمى

يخذكرالغربينالعل!اهمنانعفينباقرافوذلك،العلمةالمجالاتمخنلف

فلاضةجهساالربةللمديةاجايخافىالملمونخلفهمااعظممنانهالمررنحون

النربالىاو!رافلفةنقلفىالوعولهزةالفلاضةهولاءوكان،الملين

يركلاناليىنايخةالفلفةيدرصاناراد)فايضطرىدن!الااوىزي!الاوكان

الملبن.فرخيدعلىالعريةباللغةبمرصا"طلطلة،الى

ىاعثرالنافىالقرنفذالاقيالماوربافىا!قةالنهضةإن"رنجو،وضول

لوجهوجهاوالاسلامانمرانيةووضت،الرقأمللقالالزباملزحففذ

منوالألمانوالالمجبزالفرنيونوافاقوانمارىالملمنينالاخكاكفوقع

المدفةفىالافتراكالضرورةنىووجموا،الحمولفارضهموفففوارقدقهم

.لاسلاتا

عخالذىالجنرافيااخاذكانالجزافىالالرصاثرص)ن8"جويهوتجول

لأررلهاسكنولم،قرون*نةملةلهامعلماولحامبطبموس،لاالعلمهناأور،

الاكريي،.رصهطالا.للعالممصؤرأ

العلومجماولاالعلمبابفىالاوليةالحضارةبهأتما)ن"ماربتو،وتال

الحفارة)ن...،آيزنطةكلكة!ليهنالىبهاقتممابجراعظموظمها

عنابونانىالعلمنروعجبعبابحلألها1قتوالعميةالطرقممملتالاروبة

وافاتوطب،و*لهيياهوطعةومعاهـنوماحة،وللكثثات،وحابجر،

محطةالاصلامحفارةكاتهناوعلى..،بك9ثنونحزومخابزفلكهمراعد
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يلىويخ!االوص،التروننىواور،انرتىايونانىالعالمببناتمميننىمهمة

-لأور،:الحضارةانتاللييةسجزر!غاح

.،!لاأبالعرباعلوممراكزنقل+

رنجة:معاكلنجلاالأوريةوانعوبالعربيناهمشا.وطنلثملت

!ع!لببية1.اال!رب

الضحبت،لوجهوجهاوالأورولهينالعربالصلهالحروبوصتلفد

بهتمفكانالمعرفةنواصمجخلفنالجهل،الربمعجماعىئكلالأورلهيون

ناالصيبرنتوفعضدهذاومعوالنرب،العربلدىمعروفامرفهو،الصيبىن

وجمواولكهم،واللينالعربمنانوخنالبرابرةنيمجمومحةيواجهوا

بقواانالىدفعهممما،العرب.نمعالذىالرفغالحضارىبالمؤىونوبخوا

لغلأمم!)ينقلوهاوأن،وعلومهمونقايمعمم+اعووقونهمالعربعاعاتمن

مراكزالىالصيهوالاماراتالمعراتبعضو!وتالأور!،عالمهموالى

وطرابلى.كانطاكياوانعيملترجمة

2.صقايق

العربحكمواندم827هـ-292عامشذالعرسالحكمتصقبةدنحلت

فىالحفا!تالجاةطويرفى(لعربطهموتدم901؟-48،عامحقفاك

الىالعربادخلوتدوالصاوو،والرعى،الزراعةفىجوافبا،جمغمنعقية

ضد،ومعارفهمالعليةنهضقماور،دلهقةوثمالهارطاببخوبالىونها!قية

الكتباليهاخلواوافىوممارص،وكايبماجدمنالعلمولحورالعلماءفاككان

نعبممهمرتالعاصمة"باليرص،مديخةنىوافتواللجالاتضقفىالعلبة

!العربفجعلىهولاءطر،،النورمانآيدفىعقيةضوطوسعد.الطب

معاملنهملاجانالملمنون!مير،العلميةالحركةغج!توالعلما.ضرب

باضناقهممواقدالورطنملوكبعضانحقالديةالحريةحقوفحهم

الربة؟را!فحلابعظمةالملوكهولاء)عجاباتمحهلاجبوكان،الاووم

ية.وللاا

-2؟7-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لس،لأنلىا20

اشرالالحاههنالأناورما!)العربعلوملغلالجوراهمالأن!لىنتت

واقم"(م؟924هـ/897-م7؟،هـ/92)قرلنثمانيةحوالىداصطويلةخرة

الفغقيالبلادتلكتميزتحيثوالقانة،العلمسرالأفهملىدخولهمفذالعرب

الربفنوصواناخر،والفرضالجهلبئيىعاورمابلدانمنكيرهامىالاول

الطانلة،الأموالعيهاواققواوالممرجن،بالبهبوزوهـوها،العليةالمعاهدفغفى

تلقىالأفدلىالىيرحلونوالمرفة،العلمعنابخينتجلةالمراكزهذناصجت

.(انذاكالعلمالغةالريةباللغةالعلم

ضدوالأوريينالربينوالعلمىالقافىللأغاءيداناهمالأفدلىكانت

والكانالفا!ونالعربفها،مختلفةسكانيةعناعرمنفعدعةأجالفيهاوجدت

العافى،اتبيرلغةالعريةاللغةفياعحتئقافىافدماجحملفمالأصيون،

والملين.العربعرمنالمقفونستنا

لربه(لبتيولقأايؤلردطل)دلعل!الاجتماعيةةي!عغلا،خمس!ا*

عليايكونانينىالعلسابحثمنالهدتانالععنلاضةبعضيرى

حلولعنوابحثالمجنمعلحهمعةنوجههانيخبىالعلمانآخرنرينبرىينابخا

ننياالعلسالمعىمنالهدفيكوناننلكوبخىلمجابهه،اتىاثكلاتلجمغ

الاطصبالجثالانمامبالجانين،الاف!ا!ضرورةبرىثاكراىوفاك،ضط

عيه*،؟982)فشرنكثيرونفيرى6ء،اهـووتتطورالعلمنجنوانطض،وكنلك

اهحاء،اء!،؟؟-6صفطببوت.26-23عروزكىكاكم،58-55عىلهسرمفىعبرى

بصورضالاقمامفيهالمرفوبمنانه+مب،"،اهءهثرء32اهح،8اح،،ح."29،،1)

فالعلم.المجنمعلحلعةالعلمنطياتالىا!افةوعمبلأ*وطرنهالعلم6جنو:العلم

وفلكجلألهفىالالانيواجههاالقوقحهمياتواثكلاتبالمبتمعلهعلةونيق

العايمنىمصورأالعلميوجدنلموتطور.،العلمنجاء!الأولىالراحلنذ

مخمعفىالا!كونلاوضسهالعلموثاطالخمع،فىعضوأباضار.لانماغرد،

والمخمعالعلمينالملانمةمنمقبىلةهرجةمنولابدتئجه،ومتلنمو.صالح

به.وتجاكلالآخرفىنهماكلويرئرمعاسناعلانلأنهما
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التافةمنالجانبوهذاالانانجاةفواص!كللملالعلمر46اندتلقد

وكيفا"ولأح*(أ*ه2ءحء*حأروالعحطيقاتاوانكنولوجياعلىبركزالعلبة

وآئار.ىد!8ءأء3ىالبحتالملمعلىبركزكماالر،حباةعلىانكنولوجانوثر

7ه!ل46لهتجيةاخلاتيةنضياتالآلارهنهبعضيكونحثللخمع،على

ا.لأفرذاتالمليةاحافات:انكنولوجيةالعلمر،6فمن3ل!أ"اا"هاف!ةـهنصك

آلات،(والهاتف)ابرقوانلعونوالنلنراتالكهربا.اخات،للخعفىالفعال

المفاداتالفضاء،وضنالمواربخ،والنن،والاراتالداخلىالانراق

الخ....الحيوت

فىيمكديمدفلمالانانضيرطريقةفىالملميونراخرىناجةومن

قوىالىو!يخهاوزلازلهاالأرضحركةيخبيعدلموالحزعلات،الحرافات

والبرقوالرمحدالأصاضقعدولم،الأرضيحملقرفينفوجوانالىاوشريرة

وعلىالنريرة،والأروخالغاضةوالآلهةوانخبمالحرالىترجعوالرياحوالمطر

من!رمنالعلمفىللخعيزثرحيث،بالمجتعيلالرالعلماننجدالآخرالجانب

العلومنهجنطورةموساتبضينوالاقما!اتعيمىانظامطريقفن،جانب

العلمىعمرمموخماضتحمعلبةنريمةانعلبننريةنجمن!رلههاوطرق

القة،وللجالاتالعلوملاتبفىش!ؤنلنبانةضط!لوذلكونطبات،

وعنعات،افراطينجمهورفهميمكونصتالنينللافرادبانةايمالانما

ابحثامكانياتونويخرورعايفمالعل!اءوثجغابحوثبمراكزالان!امطريق

هنهو!وو،العليةلبحوثللضصةتاكا!ضالاوزباتالمصرمة،واهـو؟ت

العلمىالجثيزم!رصتكلهومنلكواحملأء.للجتمعثمكلاتابعوث

العلسوابحتالعلمكانولماولهرخاء،والكعبالحبرالمجنمعمحلى6يار.وقنعص

مجكانالأهيةمجنكانوتممه،نمو.عي!اتجمامةبنةفىالابزه!رانسمكنلا

)جراءيكضفلا،الثبيةالقاعتينممكنفطاقاوصعلىالعليةالتريةنشر

يخوللكىوالئريةالماد،الامكانياتبجعومنماالجامعاتوتدعيمابحوث

توقعانيمكقللاعصرى،.تكنولوجى!جتمعادقخلفمخمعمنمخمفا

باهيةتؤصولاجهودهمعلىقعطفلااجتماعيةبخةفىوالمخرعبنالعلماءنجوغ
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بؤنرفالملموالمخمع،العلمينفيدلةتاكلعلاتةفاك.ومكفهممبحوفم

به،المجطةوالظروتبالمخمعيخلأكل.اكمافيالجاةاطوبمنوبيرللخمعفى

القيموتقصهالئميةقاعد.الجهلسعمهزيلمجمعفىالعلميزك!رانيمكنولا

للجنع.علىبالجربمودماالىتاطهمفى9لعلماهفوجهانى

(5."ه!الاي!"الفردوق!وطتخولوبيااله

للعلمتلايروجودمنلابدأنهوالحبراءوالفلاضةالعلماءمنكيراوضحلقد

فلككيز9فىالقموفئوالفردللخمععلىوانيرةوالمطورةللخلفةوقطيلألهه

فىالمخداتهقتونرأنيصحلاانهايهتويغىومما8للخمعهنااوالنرد

!8ا!"ا".ا"لهح!هاو!7.اء"ءا)ولهالبهروناوضحولفدالغقدثةانوابت

نجزربام،؟99،سي!لاصرد1*،7ء"!.*"آلا،ا!ا،؟997يرصبخر،كم!23!

تطببرص،؟993بقصرصهـنامد؟346جاد!الزكلبد،؟99(لانكنرى،199،

؟99،مويكورنا.(6عىلجطن!زرك،؟994جباز!؟99،وانانجر\جروص،،972

وانكولوجاالعلمعلاتة((؟56-*6عي2بمكوس+ابد.؟3صجبردهافز!8عى

ويمه،عقاتمعوبفقالمجتمعيمدماكلعلىواشوافمدحوا،وقيمهبالمجتمع

جمعاء.بالافايخةبلويمه،المخمعافرادبجمغتفرتدامورمنحيرةفىووقفوا

ثرأولالحانماخبرأيخخهتكونأنيخخملاواتكولوجيالعلسانقممفمجرد

وطقلألهاالعلوملاتخدامالمماحبةالعقيةابحاهاتعلىفلكقيفبلولسما.

عناسنخداملأفوجهعلينامحد9لىوبهاالمرفبطةالحلقة(لقيموعلىانكولوجة،

يدفىنلاالنرفالطاتة،للمخمعالعامو!طلحللأفرادايحرلنضبنضد

لباءوجلةنكون1نيمكنكماو،لممار،للهمموجلةتكونانيمكنالحكوطت

المعرنة.!حبالقوالفبمابادىءعلىنجوفونلكالامانورلامة

للطاتةهاطمعراوشكلتلهلمفىت!خفقىلهووبةلهطاتةهىلهله

لهقوناجازكى،آهيروثياقنابل.لها.الآخرلهوجههووهابلماننيكرفى
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انحلاقىنخلفونكولوجىالعلمىلكلمميماحبغدالابانعلي!طت

وضرور!ةهامةعليةوأخلاقتملهعليةوالمتةوالموفويةفالأماتااويمى

وتطقها.للرفةهدعنانيرفىأوالعلميةللرلة!يفىممانصاه

را!مف9منلكونونطيلأ*ومعطل!لهعلممعفمامنافىلهفمأنكرفااذاونحن

يمكنلاوساتالى،مالحةصىيىالكونانالىفاهاالغاتيخكرالذىللاهـيةمنطق

ترصاوممفانقمد1ننطغلاالمادةلأنمدف؟اىالطيةالأضا.فىيكونان

الشبراتعلىيخحنمولهانار،لحبهـاخبةيمكانجبةبمورةععرتبلخطة

*عة8ويكونفحبوالمبكانبةالمادتالأجابعرنصرانالعلية

تجول.لهغانجةالىدعوةاى!طيةالعلوممنيخبدكلاهما!ثةعث!وهبكارت

ي!ولوديكارتبها،يرتىانصبدلاالعلوميخدالغائةطلب)ن"ممة!سكون

نلكوبعللالطيةأوالمادالأثاءفىلهايمةلاالغانجةضروبكلننهائىء

بكجاوشىالعزيزعدقالهمانجفىشانيىتوجورجاجروسمروكلت

الذىلدي!علمومفهومالعليةبالمفجةترفياجابلههـبان؟346/م؟928

الفيقةانظرةذ!و،بالآلاتاوبالنظرثامدمحوسهوماكلمحلىضنصر

الكونمذاطمةنلانلةعلىيجبانباحثاوعالماىيظغلاالململمفهوم

انظامباطنرسحثأني!كنلاكللكفا؟نحنخلناولمؤجد؟ولم؟وكنهه

طوكانوكيففظامهذاعنانبثماممرفةاوخارجهفىاوللطيةالآلى

الأئلة،هفمحلى)جا.هولاءنظروجهةمنالعلمنيقعفلن.الخ...؟.ريمي

واحنطل،تجةولكنالملح!يناوللامبنمنبكوفالموديكارتيكون1نورفم

لهظرةولكنهللعلملهثميمةفطر؟اعحابمحلومفىللغلأيةعانلاأنهوهى

يول"أ!ع!+وفياهـموندنالنيزب!،الكونلهلاالهوجودئرزمل!للالحدب

الاشجارقبلموجوهـينكافناولهطحهللالهةافينقرضانالى!دمحواماهناكبى

مننجرهامحنلهلصةقلكبيزالذىفمافجلأص،تناعلا!فيحدثوانهالعطنم

الاليةالارانخلقاىالعع،منخلنانترضانوالأبطالأزية؟اللحظات

طكونفىضبهر.بعد"أ8ح!ية3)هـمونموتجكرالينمائىى!سو،9لمعنيللكون
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لافزالنممدحاقىللكونالأولىالملةأما5التجة:هله!)دممتا

هيرمنلبمللالديناى!لا8المورولكنللدارىهمكيودافال!ها

.،،ا

كيفولكنالكونهذائرتوهناكانلهقولوخلا"،لك"فرىوتجول

انهىالؤالهناو)جاالعمور،قيعلىنسجرصال؟القوةمقثات

نكنافكطس.الفوةهنههىماولكن!ور،لاسوصمملولللقؤتفعول

ماتعرففهلبالكهربء،تعار!قهظلفىالدف!وتنصبالكهرلها.مضاةنزلا

ابها)يكأصقهنالهذاكنهها،تثركولاانرها!مرتتوهىالكهرماء؟هى

لهولدوايكاييةالكهربانجةكالتوىنلركةتوىايضاناكانتمركصالتارىء

ابوابفىالتهيفمجاللهمسءتدبعقلفطقياضاعلالههاونمرك9!هاونص

معدومة،عرتوىفناكإفنبها.وبعوف!رفاالغوىرولدكيففرتمية،

يخعموماولانههميجعونأدنككل،بعلمهوالعالمسةوالمنمصبطهفالطب

افقه!نىكلجرآحا،يغع!والمفعسالهنصةيفقه!فالطيبسوليا،إلى

الأصلىالكلمنجز.الكلهذان!فتهنىالكلمفمالواحدعرفن!فيخجاوز..

.،العظمالكوناصارهوالذى

ثىءبكلالعارفالمقفالجبارالعقلبانفحفنحنفاآومنتلأملاوبكمل

يعرتيمف)فن.الكوناصارمنبجزءالجاهلالنخصهناثلوجوديفرض

واذا؟الكونمذاوجودنىبوجوم!ااعترفناكالغمرةأولهكونخالق،الجاهلهنا

فالهر،الفاكلهناافن؟اثهفوةفنمورانبمكتافكبفكلها4الجالجعةضهملاكا

وجوه!ا،ممبيةففهملمعقرياتنخلقتلهبقرهنهلأنمحموثفرووعقري!

كحهتلهلابةولهصر،ثديدياسذاتلايدالمو،هك،دنعردولكا

مله8النفمهرالهلهم!لاالعوصالديدالمهلعهكمكهاهابلع

."41خهاا&جدهصئهاالحاللهصئهاطممر8

منانعافىالقانكلاتجمغجبمووبالمينبا*الايطنفيابو!عد

الابماناحاطها)ناالعلبةالمخدناتهنهوكللهضب،فىفاعةللضعات

http://www.al-maktabeh.com



لفانذكلهاتكونفوتالديةوالأخلاقالقممنقالبفىالعقولوتاولتها

الجاةهذفىوصاد"ومملخهالافان

ينالمجتمعءواتكولوجياالعلميخهايلضاتىللجالاتبعضيلىويخما

وأخلاقية.تييةثكلاتالموضوعاتهنهشلكبرضدوالفر،انفع

عا.فاعمح3"!ف!ق688يئالورالنسة-؟

.*ال!س*ه"محابخرىللين-2

53لة!ص.*"5"اأ(*ا"8"ه(!أألهم!هلم!!!ا)ك!*أ،ه!أالأعضاءزرع-3

.،87أحالعك!انلا،عمأ"هالأنبوبوطفل!عامحىالانحماب-4

+ح!ولا!هكهأحأ(ك!!4"لهوالفيةالخرالمياتاخخمام-ء

وفىما.!ه+فحكرول

!اعيال!.عه!مضحمونوثال!لومطيات-6

.*أا8+هك!،،!ا!*اد"*فهـشلأيصالاتواالمعلوماتتكنولوجا-7

ول.أ"،لاتاءا-8

وانححياتقممحنمعزللىئمرسانيغىلاالموضوعاتهلهوئل

حنرتوتدالمبن،عنشفصلةلهعلو!معلموايخناو!ماانمبىلااى..للضمع

لهيولوصونحاعة-الجتمجالاتمنكلرفىنمالهيمخاطرمنعديمةجهات

بحيلأ4.!كلقيماوكلالافير،ىا"ثانكرامةوفحمن-

وجهعلىالطوموسلمىوالمعلين8لهدعامناقعمالح!جاجنرىا!كوالأكل

المرنةببمععا-الامفممطلوساهولاءفكللهفقهاء،اضافه!ىا!وعر،

هم"(!7أئهلةلهككةالجميةالموفومحاتهكبخلالمرقبطةوالمعلوماتالعلمه

علىقاهرونالفعهاءوبكوناتبعاما،علىالقمؤجبعالدهمفكونحى،طك!د!ك

لهوانجة.نيخةالقاوى)عمار
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الهكالرتطورلكولوبهيا

9ثةوالورالأبخةعلمانحينفى،المزرعةفىصبرةبداتقدالكلألرنكنولوجا

حتةبخطىيبرفالشع!بئر؟اتاخالىالانان،)دالجوانمننقلاماقد

العلمى.والجالالعلمقلىفى

!-اه

950،

952،

9962

9978

978،

2ول،

ول،5

9993

1996

9997

ا!ات

نبرلن..لأشا.نالمجباول

للفندعة(.بخق)طورفنيهابرخلابانيلفندعةي!وج...اول

العمر.كيرتفبهابوخلابامنضفل!ة...

المير(.نلرمننبلعمد.لاقا!ن!ض)8برازلىني،اطند..)تا

لولز(.الهطنلبريطانننابويننيالمامي.!.لهريقعنانابطنلاولبملاد

ثر..باشالهكابنىرونجك،"!بندنالق

.لأخرىامننجننتلاول

بربنز8رلف8اشخمم

.(والموائىانقءنيثريانموهرمون"تاجالجنننل)تتية

به.ا"حفاظفىوتكالظعي،..بااخرىيعر!نجقاكل%حملت

..وشنجرينجين(17)نيخلاباواشطنجاسةفىالأنجةملماهنخ

نجرتبخة،خلابانيتختنعجةاودبلادنجروزملا!.ولمونتافاع

بلوللي.

)جمبة(.ن!يةخلاباني8،لوللينعجةتاخنجاافبع
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ةر!نلعصرا

الثرنراوائلضراتكاالقرنفىانابةوالمراصاتدالنوننظربئادت

علىتهمرتاوفىللماتضهوفافىجنرىتغررالىالنرةطيعةحولالعثرص

امكانيةعن؟309نةقرمالفىوصدىروفرفورداكاتو،ناه.المالمفببر

1ورطفىالهامةابكرةلأبحا:وااحاناتمحصفقالمات،ضاعرمةتيير

-:!؟كما

!

98لأا

81فيفى

91فىذ

،9لزذ

دبكنر

1189

81؟ا

18؟5

1896

1189

182؟

7091

!ل

طر!

بم

صتكول

لبلئ

ت
ورتر،،

بم

ك!بر

ث

ت
لبز

طز

ح!ل

لا!ز!رءتجر

لعون

،ذلجوكل

وفالرو

مب!ير!ز

ءئ

بلى!

ثوص

ل!كس

*موذ

كلملذ

نجلار-لماكورلىوجلى

وجبب!رونرىد

أ!حن
جمل!رنيردرفلر
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حذ

للالة(بخملنلوذالأول)ثسررميلرفمر

نل!نبنلىذبذكر

نحنه!
!
!

الأبلنجةلهمروجقشفك!ليب!مل

لهبررج!نفك!ليمررفك3اطلق

جبكةب!و!الأن!ةلنت

همرة!ثثف

للاجهضط،ا!ثا!

لهكللالأث!ةيتابوربلانجد

!
للويتفيامغرالأنعةجبكلنبكلف

ئخف
لنؤيعةعلىبعملافي

ويعدوتؤوجبكنوجك!ة!ث

كلكر"!فللنوةلنالينجوملافي
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حاتللقانظوراتالققىة!الأحدذا

نحف
!.ق79"22

1796

ول\5

1890"1091

0192

\؟30

1960-1؟55

99ول

9970

278،

ول\.

9990

ا!اق

حما.دلخونةلهكلاببمادب!مكانلنشحالأرشد()بلبقلر!طوفىالعالم

لكبهـاه.الأطن

غاوفافجاوكان(..ىر!جلانجرك)كورالأجولونالألهاءشل

ير!جلافدل!نكلتابتلجلرىن!وص)بخر(برطافىنعمل

لكلبلهاءفدلفاحا)بان!(طور

الكزدز(ويخانوكل،()الخاتيلل!تريالتاحن!صاطبوروا()بهرنكاتجر

البفة(الكولو*اولناحنية(،)الحسفبوفيلناحيجنم

بخانوص.نوفل

)ف!رن(لللفاحمغنم

العنراهوالهسلشربا.!عا.

لمبروال!الأننلونزا!لناحبخلانم

انهاب)الأطنالشلللتاحنيخلنضنكل!(!+طو)صلككثف

نخا(بخاية

ا"لمانجةة!اوا!ة،لفععغفم

نكاقلنعضبمنم

"!!فلأ*ممالحملقولفاحلحلأفيبامورلتللعمويلفاحبخلينم

رنرلا!لكاللظورلفا.

شونراالألمانجةددابةونكاتة!اولفاعلهبدلهبفىملر

نوكى(.والجلالمخ)اقهلحابالنههابللمبللوفع
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،اضمعتوي

!لاميف!مهقلار

العل!نا!هأ

!لع!ىلو+

والتفسير!وصف"

ؤب!تلا+

والتعك!الضبط"

الاسلامللعلمدة!م!الأهلذ"

الاسلامدانصةالهىف!لهافاء
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!لثياىل!فلا

لعلمانا!لهأ

!ل!ر!نىعبرى.؟99،فضن!انجى)،هى،يملدسلهىسه!لىألتييديمكق

.(19"وركىكاطم،،976ظكلوصد"مصد،؟987

."عصق!ن"طه4طاعا!سناها*صفو!تفشر*9

وايولوجب،الطيهالظواهروملاحظةوصفاليالأولطور.نىالعلمبهدف

يؤدىلا.!ف،وروضهدتةكانتمهما4!ظاهروعفمجردولكن،نباسالمحيطة

اجابلفهمالوعفمجرديؤميولاعيقإ؟شايخاكاسل!امبجن!-اطلافهم!)

سحث.الذىوهوالنيرطورللعلماننىالطوركانلناحلونهاةوكييةالظاهرة

قحنفيها،المؤثرةللخلفةوالعواملحلوثها،وكييةالظواهراجابعنالعلميخه

لكاالمعاثنعلىالحرارةاثروعقاقدنكونباتجند!مسالمعالحناننقولضسا

الماهـةجزيخاتسيراىارةأنندركوضساانممد؟هذايحدثيمفبعدفعرتلم

زادتكلماالحركةزادتوكلماالمالهة،جزيخاتحركةفىملحوظةف،دةوتجب

الىوعناقدنكونبنلكاننااتممد،يئأومانلىوسفها،الجزشاتمنالمافة

العلم.)بهف!ه!ماوهنا،الظاهرةلهنهالنبر

مية،اوقاتلىاتماتبعضازهارنفغبلاحظلهعادىالانانانآخرونال

انيعلموضساالنغ،هنابيعلملاولكنهجوهر4،وصفاتعدالملاحظةفهك

والف!وهالحراؤومرجةاتيخةالهرموناتكبةملالعواكليعضمرفيفلك

تفغانجةناتالهرسكيةمحلىيوئركافلك،محرالىضر.اوالنهاروطول

العلم.)يهممفماوهلاالظاهر؟،هنهضيرعلىتاكلأيكونضشذف!نهالأزهار،

.،!!و!ءل!26!تمبؤ

فىللظامرةمابهملوك،نبئالىبهدتانهبلالكبر،مجردعلىالعلميقصرلا

لهعلاتاتن!!راك،4بالطاهرالمرنبطنربن!لاو!وعفعلىيخدوذلكالمبهل،
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وضفاما)ذابحد:ماذا:قالضدمافنلااتبز،امرييروالأجابوالعوامل

صمدد،الاقانبتمولالمجبحاللانن!ف؟الحرارةمصمرعلىالحديدمنصاقا

القضب،بقوصقمحولاباتهـلدنمحالقضانببنمافةتركيخفىف!فهوذلك

بحمىالذىالمنمهر،8فلاتجدجانا،فيكيرةامورفىوهكذا.للحوادثبخا

)الفولت(الكهريةالدافعةالقوةنغيراتمنانزليةالكهربايخةالأجهزة

العلمادواتقطورتوقدللأجهز-،فررحدو:هونهويخخرق،آوالاخراق

يمرا.تطوراورناهةالاسانلحممةواجهزت

.،حء!،!اولهنعلى.الضبط2

فقمرة،واتحكمالضطوهو:للعلمانهانىالهدتيخسانواتؤالفير)ن

نفيرهاعلىتعرتهزادتكلمايزهـارفبهاواتحكمالظاهرةضطعلىالافان

بوجودالالمحدثلاالاحتراقظاهرةانيفهمالذىالفردن!فوعيهعا،واتبؤ

ف!نهلاضعالها،انجةالحرارةلدرجةللائعالالقابلةالماتوعولوبعدا!جن

نوفي)تا:طريقعنوذلكالاخراقظاهرةفىا!جنانرفىيخحكمانيخطغ

كماو)طفانهالاخراقلتخبمنعهاو،الأصنطلب)ذاهالاخراقلز؟هـةا!جن

.الحراشاطفاهعملياتفىجدث

اصنطاعفقد،الحرارةبارضاعالحديديةالككقغاقد!كظاهرفىالأمرونفى

فىشحكمانوكظيحدت،تدبماياانوتبرهاالظامرةهنهبمراسةالعلم

بخبومانلىالقغانبين8بدقة"مدروتماناتبركصيأبالحرارةنمم!ا

علىالانانتدرةمنيزيدمل!للرفي!كهدتالضطان!دوهكذاالحواد:

الأنطرعلىالمود)تامةفىكما،ونفعبالجرعيهيعودبماسهفىانحكم

العلاجاتناتوكنلك،الماهونخزينالعابةالنصاناتنيانحكملىولهان

الأصاض.هتاشارفىو!كماضطاشذالأمراضمنلكثيروالأمويئ

العلية،اتربةأدياتفىجاءتكماالعلملأهداتالموجزالرضيهناوسد

اتريةادياتمعمخقالاصلامنىوالململلمعرفةتعرضتاكالأدبياتانبى

!دتدانيخغىمالاولفىالعالحةالصرفةانعلىوتؤكد8آتاذكرليماالعلية

وش،علمهوواسافىعظمةامامواتوا!عورضوافهافىطا!!)الأولالمقام
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المكلوفد!،والدفةوالموضومجةوالتانفوس،فىوالطمافيةالأمن)شامةالى

يعى:الارو!فىنالعلم،وقو.للخمعنقعجلونيبرانجحةوالجرةالمالح

والاقضاد،الابخماعةاحواله)علاحوعلى،العامةاهدافهالمجنعفحوتقدمالى

فى)فتاجةفداهـةوعلىللختلفة،الحياةجالاتفىشكلأدهكلوعلىوبجة

نجاءيضقأنبمكنلاب!ونهااتىالجاةتام!ورضنويخرومحلىللجالات،كانة

القوةاجابنوفبرفىياعدالاوو!فىفالعلمسيمه،اخلاقةقمولاروص

جث8نمربفهشموبةشاملةناالعلمفامدات(1978ابشر!ع)والمفوالمل!بة

الحالقسرلةمن)نجداةوالأخرتسنيوالعادةللأشانققماكلتثمل)نلأ

فا!هاتحقينشكاطةتريةوتريةللالانللخلوقاتقخبرالىبهوالابمان

ربشمحلملهووجلمحزبخالقهللخلوقيربط6ضادالاولمفىفالعلموجوء،

تكانلىاطارنىونلكلهببعالممنالمبنعلومضسهوعااثهاهةعالمثمل

بمدج)عدارضةفىالواحداكهخلالةولمحققالأضل،)دهلأساانيريندت

.(،992!*ا

فىللعلمعامةأمدات)دمالاولفىالعلماهلافقبر،سمودوبمف

يلى:نجمانوجزها.نحا!واهماتالاسلام

لاسلاماللهدطدررلأهلطا.

عدللملمالدسهالأمهماتراسعلىالهدتهناكاناللم!ال!ل!لمعرنخقدن

ابحتالىالملمينهـفتفا-والبالحة،بالعلمكانتجحانهف!رتهطلإق،

اجلمنوثا،يعرفهلارلهامغسبدانلوت!ملامنيىاذوصفلأ*،اداصاءفى

المين.اعولعلماوتوحيداوعلالكلاممحلمهو،جليلعلمفلك

بوجبالذى(باللهمعلم)هوالعلماعلانبرىكاننحليبيناحمدنالامام

العلم"لفظالزالىوضد8)يهوالنوقبهوالأن!نهوالتربوبخه!اخة

المبنفخروالامام،،وخلقهعاىفىومافمالهوبآيلأءتعالىباذ،لعلمعلىطلقكان

بانظرالاقعالى!امعرفةالىطريقلا:لأفهلهعلوماشر!لو!ألاعلمجمل

كمانخه(،عع)اىوفا"موضوعهبنرتالعلمهلاثرفوبمللوالاخد!ر،
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الاصلامحفلالعكىمحلىبلالديخيةتعايمهتاموسفىتردلمالكلمةهذوان

انظرينالعلمودارصالمويخةبطالات!دوكانالعملوتجمةالعملبكلمة

الأفياهد!والكنىالعلمتحملجردفىاعمارهميقفونالنبنللجاو!نر

.،بالورلآ9لماطبن

بصرةنكوين"ننهدتتقهعلومالىفدمهننعلمفيالمل!وناجادولقد

الكانبالحيدعدكانوانقمم،الحضارةمخمعاتفىنرا.الذىنحوعلىمهية

.8الماعاتعلىفين9قوىالآلاتباصارالمرفةيقول

:قولالقيديوجههولاالصرنةتوجههالذىالعملاهميةالجاحظيزكدكما

كمدمهاةفر!ملالكانتعاملةعرموجوتكانتلولأفهاكععمهاقكونلاالمرفة

المرفةيممدوهوفعلأ،اوتولايكونانمنللعملولابدعملصلهالابدفالصرفة

قيةباالملمون!فوقد،الناسصوالمامةانعلينمنالحا"ينقفرقك

فىكبهموفلؤعظمةلقاناقممحلىنللالعليةوالفونبالمحنخاعةبهرة

واببطر.،واتتوالزراعةوالفلك،والجراحةالطبفنونفى\لفوا،العملمجالات

وميرها.الأعمالبجيليخملماكلفى...والفدهمة

لأجلبهاشغلواأو،للعملالعلمطبواالذبنالعلماءإن7.سهللنشروالتثقيفه

دونالحا!علىؤضايجعلو.ولمانس،لونمنجنكرو.ولم،وترتةننمية

لكلوقعو.انس!الىبهقغوادانما،عقدنهمنكنلمفهنرالهود،كاجارالعامة

ضدماالحققةهنهنيهدفىبيغاثالأمالكالاطمنصربولقدمرشد،طنل

هـونواولاءهوبقراء.فيضهتمر.الىائؤ!بكلابهيلأصانالرثدمةطلب

لأجلالعامةمنئقي)فاالعلم"انوتاليلالهىولايزتىالملم"لأنفاتغعرهم،

قر!العلماءفابقالعقبمةهكاطاروفىالحا"،بهفعالىالههنجفعلمالحاعة

كم8،.رثلهعلم8آزكاشعاراتورفموافثر.،فىالعلم"حياةلأنللموفبنلهعلم

وجيوممبخالفوفهم،لملم،ضهمهماخلونمنبكرةيقخرونوكانوابمبر،3\لهعلم

الجاةأحب"لاتول4؟2/مليزتوءابنوكاننعبمهم،علىوبمرونلهعلمفى

"وتالالحديثهلاطلاىعلىوقراءشالىلذكراجهاولكن!ارةولالكبلهديا
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جهد.بهلهأنففلةوعرتالعلم9كللمنالحظن)ـهالعلمسرنىمرفاحزمابن

طرقتوارععلى.طفانامحةلوبل،أمكنطوبضفهطاتبقلر!تربه

جيداوعملاال!زجحظاذلكلكان...لطلابهالماليبانلهتيرلوبل..المار..

بعدعاعة"أثرتالغز!ىلالكمافالميم،للعلملاجاةكريماثكوراوصا

عباهـةالعلم"نطلبصفوعحديثفىذلكمحلىالرصولحثوتد8ابخوة

فزيهلأهلهومنله،صدقةبغتنهلامنونعليهجها!ضهوابحثنغوم!رانه

حرمفمنواخلاتجاتتمراتوالفاببة،للعلمناببةلدبهممناىأهلهآفللعلم

كزةيتعهلاالقزطولكماوابيد8،العليةالاناهةمنخر،العتيةالتلرة

الصاعاتأواقيتمجالاتفىعملمنيخاجهماالىيوجهومثه،اتعلم

مق+فىوبالذاتللعلمخلقواانسكلنماالنزالي،يخصحكماوالحلعات

ت!وماتوزجنجهذا،للمملخيقوانفرفاكيكونأنالحالقحكمةوتطبتالعيا،

الميا.عمارة

حموءيخجاوزلاحقالعلملميافةلاز!اخلاتةلهمليتففرفاكانكما

شلةاى8العلمالفلةاولاداو!لعئلا!لالرصقولعلبميبقممنمولاهنل

لهرقاعمةيهعلاالذىالاصاءهموهؤلاه،للعلميم!لحونلاممنالطاع

!عام.ومنهفلعلص،

داصادالدينخسةفىنانجر.لقوةالاالأهمبةمنهالعلميحنبولم

الجاة،مفوماتمنعر.علىالعلميقمعونالعلماءن!فولهناالجاةوترتةالرسة

يطردنم،والماهالجزثلالعلمالىيخاجونانس8خليبناحمدالاما!هول
1ومزيومكلفىوالماءوالحبزطعة،كلفىايهنحاج،9لعلمأل!يئالعلتمنقئ!ا

صنئ".

اله9سمقدمانجملبمالملينءا!لحمقا!مابعدالاالأوريئ8الحغ!ارطهرتوط

تكركيفأور،قعلتللفريين،وقربالأفدلىممارسفىعلممنعلهم

محلمهجا8لمحياكيفتملت..المرفةعنتجحثكبونعلتعليا،قفيهرا

.ة!ب!
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علىالعلموتمغوابل8.يماندينالعلمشهناجورابنتال8علمهووساكين،هو

لابعملوهذا.8العلممنلرازبالباتالعايم"اشعالانووجدوا،نوافلهفىاللين

:ءالكافىعدبنعلىوانشد.ع!لهمحرابفىيتربانبجبالذىبالعايم!ليق

المر؟تافىلهعلماهلوربةبانعبلابالملمالفقكملا

المكابجمغمنأعلىالعلمصىفقى!عولانجفىلذفما

،،الملماهلعندجهلوالجهل،الجهلاهلضدجهلالعلم8الافسوبقول

الففرا.منبهرونوضقى،الملمجلفىباصالهمالأعاءمنكرونضحيولقد

لممن8!افىرصلبحميثآخنكبن،العلماجلمنوالربةالجوعآلامتحمين

ولمقايفم،ثرتوقؤاقصدعبمؤفاضزوا،الجهلعلىافهعذالملمشبلم

هناعنانحرتعالمكلونعوااثروة،أوالقىعزولا1لدنياططانبالعلميغيلوا

انبعى،تبنآوبوعاياومن،الحكاممغاوانعبرتبالىمدفوعاالقمد

فيرهم،وفياعنبعلمهماخقواتدتجلكمالعلماءكانالحرطفى،لعطاءالجيل

إيهميبنلونالديخااهلفكانابلبهم،فىماالىولاالديخااهلالىيلخونلافكانوا

رعةعلمهمالدبالأهلينلونابومفباالعلماهلفاعحعلصم،فىرعةكباهم

عنعمم.موضعهصءمنراوالماعلمهمفىزهمواتدالدفيااهلفابمحالمنيا،فى

مننصبلا،الابلكتاركقناابوامجمضدن!فاللطان،وابوابعطاء؟كا!لف

.8ثلهدينكمناصابواالاضامياهم

طلبص8حزمبنيقولكماآخرشىءلاثرفهولكماللظيهطلبفالعلم

فىفرضلهيىلأنه9لفلاخعننجيداوجاهامالا.يباو،بليخر(لعلم

.،العلمعرآخرثىءفرضهلانمافيابخضيق

وبكونر!جاب!ه!فهله1لعلم!بهبنبلمدفوفلكه.سل!لننمدة!ملى

محدا.آمنلقد"6لهعلمتنةيقدتلأ.؟الفائدةجيلالأنرعطمنهالهدف

العقلأعطا.مااضلالعلموانللاسانافىأعطا.ماالفرلهعقلبانالإسلام

طهتالذىالعلمىالمبراتونطو!رونقلجمععلىاو!رحولنلكللاهمانجة،

بعاهـؤولم،الموجصقفتي!فوالم8الطوسلاهخ!!افعرعنعهدالأرضامم

كما.و!تيولمالكبوخزاناتالأوراقبطونفىالرومانفعلكمايدفؤولم
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وصاثةالجاةلحيروبوظفهوبرقهيجليهبمااشخدمو.لهاكاطفت،اممبمدته

والنرصوايونانالتدعرنهلماتليذااقا"الىالتلب!ولطفرعانالانان،

عححوتد-مالاوللمبزانتجعا-اخذمماكلر!رذلايعاناقدااخاناثمعلومص

شقفىوابدعواواضانواالابقبنمحلوممنابهوصلواكاالبهرالاصلامعلما.

،لبياهفى)نزمو.)ولباابنكارأالعلصابتنهجفكان9لعلو3مجالات

وحدعالربمحانقائلا:8آجميوا!يةمذوترروفيرها،والطبواليز،ء

اممفاراتزلزلفا(لق،!و1نوخىفلحرواالوص؟لهقرونفىالحغارةنملى

ثىء،.كلفىةن!لواكانوالهرب)ن!ل!مئ

والم!ينوالفلاضةالعلما.منالحا"ضعاركانللعكلالعلم)ن6.الل!لدل

الحكاممنالملمنوافيةالفقهاءولكن،للعلمالمطلفةالقبمقهمروااللاين

رطابعالااخذالعملومفهو!للمكل،،العلمهمفاوشعارمعكانواوالجماير

الاسلاية.تاع!نجللفىالجاةطوربها

العملفىالب!اجلمنالنعهاوللنبدالديىالنفحب!اتةبالعملصدلتد

ان*وساليخفع!لاعلممنبالنهيعيذافهرصلكانفقدالقم!فىادولرجه

بالعلمالسلرطالىتمموا6لهوالوأحادثعف؟وهلفىكرتوقد.ينعمايعلمه

قالوا:المكل،طلبلمالعلمولولاالعحطلبلملهعملآلولاقالوابالعملوالعلم

6شانآوتالوا:فانر،بهاوالسلالمفلاكلكئرما5:وقالوا،8بالمعلوملهعملالملومثرة

الاصمدعواناثوجاهلنجقه،علمهعنانصيمدناصعالمالظهرضطعان

.،مت!غلازبة!عابم،زلةن!نثمومن.نجكهجهلهالى

،ناسحاجاتد)نجاعالجاة+لهامةلهعامرىمفهومىفرورىالعملىلالعلم

يبمعطكلالناسنعلبمعلىالوانعفىمالاولحرصوقدلهعمل،بوديهاك

عملافامحبادانآبقول!الرصلكان.هـنباهمأمورفىوبخهمحبهطمفى

ا!يدرلروايةتجعاضهالههرضالحطاببنعمروكان8يكلنهانعملااحدكم
احذكميخاجانيوثكف!نهة!اتعلمواولهفول،.المهنتجعئمانصياصالعارض

عة.منضطلاقيلن!ف؟حرفةلههل:ولفاعجبهفلاماراى)فاوكان،سالى

بطالةيمىثىءالاسلاصالمينفىيىبانهالمشالقاهـرعدالغيثررولذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومىقعالى،افىممرنةوانملموالقجالعلمنيالمقم!ودآبانخليفةحاجىيؤكد

القن،.بعلمضهاوببرالماداتأنواعوراسقياتضات

عرهم،دونللخاعةعلما!دبنفىالفتهعلميكنلمللفقةدال!يقا2.طمل!

اتجاطفىنمبزةتمرةولهمالمعرفةنيعالموىمحلىرجالفيص!مشن)و

الأولىالأيامننذ،للعامةومطباا!لعالأوليبالمرجةكانولكهالفقية،الأحكام

افىامرهمكما،الديناحكامنعلموجماعاتفرادىالمهملمونطرعللأصلام

الماجدفىفعقدتالمين،فىيخقهخيرأبالههيرد"صافىرصلبحميثممفوعين

لرالأممارالىالقرا.ب!يخاد(!)الرصلعجلكماانس،لنقهالعلمحلقات
النبنالففهاةالفرآةوأعفبلهرانمون،الحلناءتعلىوطرالدفيالففههظ

وما،والعاتالحا!ةالمق،تكلوعلى،ن!دلاامورفىالتهصمجهمةاضطلموا

الاصلايةالمدنكبرياتفىبالفراتتاتحقطو*الفقيةالدارسلث

وتقديراقيرموفعالدينفىالفقهكانولهنا،الفقهعلمئرفىالماجدتزاكل

لاالباتلأن؟نجاعها،الواجبالأحكاملممرفةبالحقهمطالبلالع،ملمكل

علىالمفروضالعلمهو،الدينفىآالفتجعلواثمومن،بالد!نالجهلمعتكون

نفقهمولةلأحرارواالصغار،نفقهموبةالكبارو!زموا،وملمةملمكل

الحكامألزموكماايوت،فىوالاما.وباتتءتقبهمؤلبةوالرجالاليد

مقرزأ،حزم،"ابنذلكعلى!نعى.الحقهنافىتغرت)نالرعتننقبهمؤبة

انالاما!علىوئرعى،تعليمهمعليالأليقاهوصاثاتاناءازواجالاماموئجبر

نوابوظاله!البىحمدكما8،ل!هجلاتعج6لهواطيرتبوانبللكانسيانحذ

)قامةخهممنقالدينهمماسرشعلمواحقلناس،لفقهثرمفاوجعلاللطة،

الأموراوبءانالعجبومنهـينهم،اعراهدهائعلمبها،ضهلافرقيكلفىفقب

اصمنمم!نعاهماب!افهمامرلأنالافلكوط،ا!جلن!محكلفىيخ!مون

انالاطمعلىوواجبفقالمفلحابنكدماومناالحذلانمنبالهنعوذاديانهم،

اولىفهو،للدينقواماذلكفىلأناالمالبتمنوكلزتهماواتعلمالمعلميعامد

تلإ.منزوالهيغلرناسدمنبعلىالولدثاربمالأنهابحاد،من
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العحاما،ملمكل)بهبىمدفللننهمل!لاسبق،للمع!ظةعلى2.العلم

فىالمجاهصرن،لميفمللخلم!ونالعلماءاليهمعىفهدفالد!نعلىللمحان!

بلكدمائهمم!ارهم،.ا!ثلابخزلةساوىنزتهمكانتولهنا،بالعلميله

ضهيدفعللمين،!لأ!نالعالملأنعابد،!فمنالضلونس*رضدالعالموكان

هلاهـجكل!الههرصلنالولهنا،انحرننخروج)يهوكلذ،المضليننجة

وناوبلالمبطينو؟نخالالغابن!بفبننونعموله،خلفكلمنلهملم

."ي!ملئ

كمينالاصلامبماءلأنوطوكا؟مجانيكونانفيمحلملهمينعلىوللحا!

للأرومبفا.لا8بثولهالزرنوبىكمهساومناالعلمبوجودمرهون8وحضاروضانة

!ولمنمتذالأتوالوهكني!لاوسيافاتبالعلمبعضهموتال،بالعلمالا

العلماء8.بموتضفولكناتزاعا،المينهناشضلاارون)ه!الممطض

فىاخلىئوباوعموانكلمنلهوحماتفهدفاعمىالمينعلىوالمصانظة

كماالحارج،منالآتوالككوالزندلةالالحادفزعاتالعلماءناوم..وخارجى.

باطوبتمدفا!موكانالماخل،منالمبكلةالعقديةاوالمنميةانطرلاتلاوصا

نحطاببهجمبةماظراتوهىالنرق،شلفمنالعلماءينناتلقانظرة

بو!ابيمىماأوإلردبو!اوللخالف،الرأىوتفدالحبة3دعلىتهممة

علىبعضهمالعلما.لههاكل،محررةردودفكلفىنحرتوالقالكايئ3انظر

واس،بابالرر5الطهراش،:59قاينركضول!ص،انمنكرلهرذوكببعفى

لهر،.طوقعنخارجعباثنللهكبوا!ماء

بر!نهمنجهضونالملبنها!لحممنجميدطرازالىبعاجةيومتحنوللا

،ني!املاقاطبكيفنعر!علبوثقالهعصرىبالحوبلهمبنعلىللحاغة!

بخة.ضهطويمةوكاذجمل!الاوومتمكدوكبف

لهعلمهوالأولولممممالعلمالىالملبنمنمحلماءصلقد4.!هلسه

المينمنوبجعلوااطار.لى!ركوابللهمين،ضدأفمنلكسقويىنلايه

نالعه1هدالاجقكلاهما،للدينمراطلا1لعلممن!خلواد!لواصا،مفهوما

ماينمالاول!نفرقأنيمبللجالاتمنكرولىوالخمع،الاشانلعاد
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!نلملكلهلمنية."

.لهمل!لشيسرت!ناتيذ\

تلكبنوعلذات()و4بالرهما!ةيقوىمحضوآكلالأطباءتولمفلحبنيورد

ق!رفهقربالفكرومن،حافظهتوتالحفظمناتكرفمنقضهالقالرلهاضة

للاصاتيعى!وللخلفةالعلومجالاتمنمجالااحب)نانفكل.ةالفكر

يتناكانف!فهحرفةاومجالفىالعملارادح!إومنفيهوالتعمقت

بصورةالأماءعلىالقمرةيمغالذىانخمعىهوذلكثىء،كلعفاوتجعلم

.!افهرمولوترضتعارافىترضص

2.الملم!هيلمرتسوظيفك.

ثرضمبالعلما.،خا"وظيفةاهدافايحققبهوالاثغالي،لملمكانضد

نرقةصمايةقيم...يتحر-ممالببةطديةليب!وانعونجحركونى

واعرفوااعصيةاكزعلىبالعلعللحصولاتغلوا،نمةابمارحقرفة،اومطيع

محفرمادىبدانعللعلمطبةبلا،فىبعضهمو!ركبلبم!تالعبارة،

العلوممنشتلفةانواععلىأتجلواالعلما.منالعظمىالنايةانوالواتع

-:فريمنمنواحدفضين

الأبخماعى.اوالغىالمفوىالقىالاثاع:الأول+

المرموتة.الوظمةتحهالذىالمادىالطلبهوننى:*

+:ةافصت

يخرجانعيهالحغاؤنجاءفىالحلاقةيرتهالاولمىالعالميعاودلكىانه

الأيملة،سيةالاولحضار"ونوابتولأنعهسنيرطواماضلزطضاضرابهمن

الاالطرن!نسنللجمعوصلةمناطمهوبىالمعاعر،الععومحواملمصا!روسن

من)طاردوتعملالدينمظلةتوالاعماريالعمللهعلملمحصنبنلنةيتاية

والج!ودفزتمحنبيمابنانجاىولىوالتحانوجه،وعقلايةلهفكرحر

أجمع.للعالمئهاورباا!مجنمبدأنللأمةبمكنولجلك،الألقوفبن

هي!لاابالى!ل،أنالم!ا،
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المرامجعقائهة
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المرحلةطلابعلىانكاطةال!لومشامجانر،ففولهم:ويراهبمخهرىمصو،-9

والشبهرالعلبةتاما!الاوالمراصالنحبلجتصفطربمولهالاعهماهـية،

.(19)ولالكو!فينانرب،كبةطبخبر،رطلة،،سل!لا

بعضتمهفىالأجاءعلمتلرص،9ثر:بركاتد!حممعطقى-،.

نجبنانرية،كلةطبخبررطلة،ةاننوالمرحلةطلابلدىالعلبةالاممامات

.(؟982)الكوم

ذ!س)ب(

فىالفويخة،النظرلهةالاروبمةالحفارةحانعاكلمفج:ياثالرادد!حأ-؟؟

.(،499)،انافىد!لا،،لعلمكنور

فىاتكاطةالمحاراتتبةعلىالمطورالعلو!!جاثرآحن:خول\حمد،؟2

مملةمبلة-،بالمودت-انوروانضالمفنلايذلدىالعلمىالشير

.(؟988)نجابر(9)د!عالأزمر،جاسة،ت!ثلا

(39)عمدال!وحه،الأمه،مبلة6لهوال،ونصريعات5الفاروى:)سماعهل-؟3

ببنالجى،النرآنمعتعاملبمف5:مىالاولللغكرالعا!الممهد-؟(

بوبو،01،9!نر(؟5)!ع،دو!مجرمى،الاولالنكرمبلة،،نيالقراه

)199.

الموجةانعلمعلىواللاعيةالصبةالأثطة،انر:طلممصو*المهدى-؟.

انرموى،للعو3المص!*البلةالحدمة،،فبلالعلوملمعلسالممباتفحو

.(9993)الأوله،،لعمدالأول!،البلد

مبلةابيزونى،،عندالبحثواخجات،اص!د:مرادمحمدبركا"-؟6

.9889-،278084-2،(-(5،52!)العمعاقاولمر:الملم

نجبرالونكو،4رطالجوء،والأخلاق،ابونكوكوبد:جورح-17

994،.

(65)عددالموحه،الأط،مبله،وكوال،نصربحاتلكار:رلهدى-،8

.(؟986)

د!عالونكو،رطلةمجله8،بافيتالملاجالاق5،وبهكو:رنكا-،9

.؟99"تجمبر

-2،2-
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بونجوقربهة،دراصاتانقلى"والمن!جالعرانهجآحن:حنرفب-20

.؟986

وابحتالعلمع!لباتفىتلرمى،برنا!صهمر:الحبعدد!ط-2؟

ادانهممحلىولعايهوبمباه،لجبةفبةانربجة،كبةلطلابالعلىوالانعلام

كللأمبلة،،)خكانةكلات،الململع!باتنلابنمموضمانمرص

.(9992)(2،)عدد،8المنمور،ال!رية

قنةعلىالمخبراتخدامأ!وب!68الزهبى:رط!3!مثوعاثى-22

للبلة،8الأرهنفىالعلمىاننوىانشلهعفطلابلدىالعلسالشيرمهارات

.((986)بوفي(3)مجلد،(9)عمدال!ربوملا،

مةالاعبر،مبلةنرآفي،،عبون8فطراول8صد:حدالباررب-23

.1995بولبو،،694عنر،الأولالعمد،بمكةوالةالترآندالعد!الاعجا

جاممةالثربهة،كلعةمبللا،،الاسلامنيالعلم8:الموليابدىب-2،

.(1992)399-+4!(23)عمدالأزمر"

قبةبحو:فىالقبلىالفاسافره)نجمادمصو*:لحعدانعمعد-20

.(199؟)؟98،9علعانالنفى،علمجلة8الا!امات

رطللامبلة.،الوقفىالجاتنباع"عنماطماقيعزران-26

.199،نجمرعمدالونكو"

الاوو!،فارمبلةالعلس،،والمنهجالفرآنحول5خلهل:الدمنع!ا!-27

.1982بونير؟204رمخان،9عمر

الاسان،فىالحلق!بيرالىاللأهـفهالندةحكم5:الفمهةالمبامعله!ارى-28

،(؟.)عمدبمكه،سالاولالغتهمبمعالمعاعرآ،النمههةابعوثمبلة

.199؟وتجبروافطىيوبو،2،49اودهـلهعمز،سرم.

الابزيخةالاعبار،جلةابخرى"،انخلقف!و"سر.ل.ث-29

تجمبر،؟،؟7الأولىجمادى(2)علدالكرمهبمكةوالةالعرتن!العلس

.؟996

)سلاط!بلة،8الابخ!امةللمراطتاعرلبةفهجةآنعو:!اعلرى-30

محر!،الأولىالة،الأولالعمدالاولص،للنكراول!المعهدسايزب،المعرله،

.،995بوني"1416

-243-
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العرببة،جعالمراولأا

العاممبقه.طرصاللا

علىوالاننمابةالعمبةالروضاخخمام،انرهارى:8مصور!راسم-،

الصفطلابلدىالعلبةوالالمجاماتالعلمعمياتوننمبةالعراصانحصل

.(9291)الانحمرجامبة،انربكبةدكورا.،رطلة8الاعطسانش

1لعد15وللعلمالجابمةالمرحلةطلابقفهم!ىمرات5:ىت،ـهاجا*أصد-2

طظاجامعةانرية،كبةمابخبر،رطلةلهفم،هلا!نرنرلهقيلعواكلوسف!

.(؟980)

الأجا.نمرصطريخهعنالعليهالا!اماتتية8::بشطر،صد"3

.(1984)انصورةانرية،كيةمابخبر،رطلة.،الاعمامبةالملرحلةنلامج!

لجبةممتبةضى،برنا!عبى:الحاحبمالحلمالرلاصاول!-،

اثيئ،بكنرانريةكيةماتجير،رطلة،،ةاع؟!لالدىالعليةتاما!الاواللم

.(!998)طظا،جاسة

بعضاكابعلىالعلو!لىوحدةمرجع)خخدا!،اكل3كيراحنصارر-.

ة!ر،الأصاصانمبمصاننيةالحلمهقلاي!لىولهوجهملأيةالمعريهالجوات

.(؟099)المنررةجاسةفرب،كبةمابخر"

الملبة،اللانفمدخلاخخدا!آلاعبةالوحس:للبدعهدالمهنعماد-6

ة!توالملمىالنبهرعليالأصاصانمبممنانانجةالحلمةنلابملىنمرب!

.(؟9)ولشعينجاسةاتريمة،كيةطتجبر،رطلة،،العلبةالا!اهات

علىاوزوكلئجو!نلجقانعرص!68اسوى:المعاطيو!،!د-7

انفوىاننىالدتنلاملىلدىالعل!هوا!اهاتانعلم؟كلوتا.الغمل

.(99)ولطظاجاتاترقي،كيةدكررا.،رصالة8،الطليكوممبمؤىومحح!

العلو!فىانحملعلىانعلمدانرةطرلجة89ئرهلوثي:معطنىمصد-8

ر!لآاتسى،الأولالمفنلابذلدىنعوماالامماماتتبةوعليايولوجة

.(،983)طظاجامعةنريئ،كيةماتجبر،

-9،2-
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اللومنمربهفىالمليةالطرانفاقخداماثرآ!اقيخىماعد-3؟

اتمج!لهراطتوالعلماء،،للعلمالابعالمفطلابوفهمانحصلعلى

.(،991)بولبو(1،)عمدانمرسي،وطرق

،(؟.9)جلدالأم!همكط،الملرممبلةبا!ون،،،الكون:د.د،مالهن-32

.25!(!99،).(2"؟)عمطن

اوليةنامجيمافةوخطواتالانايخة،العلو!ناهج،نغدأمزماد:سمد-+

الحبونورجب(71،72،ناد!علاالممامر،الملممبلةالافايخة،،للعلوم

.؟996تجبر"،،،،

المنامج،.نجراءعلىنغهاضرضحقنهالعلمىاانورطمعايرمصد-3،

.(؟989)،(5)عثدالثمركى"وطرقاتمحىمراطت

والزين،،الملينينوالييهالانقراء،شكلةابخدى:عليمصد-30

هـبولو،94(1الأولريععفر،المحر!،57عددالمعاسر،اللممبلة

.،990!و!

مجفلونمطلوبولكنجديد.مذابإلىنحاجلا،اقا:سفبممحمد-36

الجمعهعمدالعام!"،الأهرامصرر8انراب،عبدصفتحوارالمخمات،فى

.؟،!((998)"27/3

المعامر،المحجلةانجريى،.،المنهجثك5عرمى:صد!حم-37

.14؟-159!،؟93/؟992ـه1413(66-65)الطعان

جاصة،ال!رمةكلةحولهةالاصلام،،نىالعلممديخة8لهبر:مصو،-38

.(199،،،492)(8)عم!قى،

جلةالعدلايخة،،الموادلهاتاجالمورفات،ند4:المصمحمدصود،39
هـلهع(18)عمدوالكلهللعلومالزيزعبدالملكمميةالرياض،!النههةالملوم

.(،99()!وكل،(،412)انص

اللممبلة8الغانبابعدذلك،الفكرىابناء5عطي:الد!نمحى-8.

.(!0،41،099)(56-55)الساناداسر،

اتنولهةالمرحلةنلابم!لدىالعلمىابحتمهارات3و!ن،:ر!نلامدعت-4؟

،ب(5،جز.(6)عدد،الصورةجامعةالنرمةكهمةمبلة،(مولع)،ت،بلإ

-244-
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الكلأبةمعحوار،،الراجحوالقلالوءالفطرةدبنم،الاولنوص:م!مم-،2

القعدفو88عمدارر،مجلة،الرحمنعدمحموداجرا.نوصمريمايابانبة

،هـ(.417)

اطلىعنرانرفورد!)دلافواربسالنربةانظريةرحلة5:خورىخايهل-13

.(1988)ديبرنوفبر،(6يعهمدعل!هة!،لاقمبلة،،ال!لبةا!انات

مجالفىابحثاولو،تنحدبديمايخة،مراتلفل:الواحدبنجل-،4

(،)مجلة((5)عدالثرمولأالمبلةالعرلهس،الحلحلدولالعلبةانرلهة

(9881).

رطلةالحبا.،،مناتبزالولاد.،فياتخصى5جلارد:هرى-،ه

.(!994)نجبرالهونكو،

امدافناو!دبدالملبةانريةنطولر،حاقي:لطبالدينعلاخيوص-،6

.(1972)مارس،ط!لامحنة،،العلو!ن!رصش

!ب!ثوالمولتراقبى

الرفنناناالمعاعر"الطةوانكلات،الانلا!:.ذئابوالثاربد-،7

انظ!ة،الكوت،الطهالممارطتن!و."أعمالالطةادارطتبعغرالاروية

.؟992الاسلابةالطه

الأولىهـورنهصالاروص،الفقصالجمعنرارات5الاصلامى:المالمرابطة-،8

!؟504الآنحررسغ28التامرمه،مكةانت،اللررةخى1981لعا!

.9985نجامر،9

العاشرةلمورنهمىالاولالفقهىالجمع،نراراتالاصلامى:العالمرابطة-،9

.41؟141،1.،8.81،9.41مكةضر"نةوانضرةوانيخةعرةوالحادية

عبها"والردالر!الناتحولاترقنبعض%راءالومى:سط-..

المر!انريةمحبالرلهاف!،علبا،والردالعريةالمراطتفىالمترنجنشامج

.،1،985(05الحلحلمول

الممرىدلعتعمنمخلفةنتالما!5اذمد:عهدالدكنضالمصد-.؟

بحثوانكولوجا،الملمنحوامماملأممعلىالالمامهناواثر8الطعيةالعلوميه

.،980طظاانرلهبة،مملهشور،عر

وعلاتالعلومسد!لدىالععطيهلهمموى5ع!و:!يمصد-.2
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مجلدإعنربة،المصربةالناهجلجمبانلتالمؤنر،انمربالمهارباتيعض

.؟99؟(9)

جناز،الة،الكونخلقابام5عطهه،وحنافيهصلأضور-53

.؟099مىلاولاللغكرال!المىالممهد،القاهرة

مبلةوالدبن،،العلمينالاقاخ،نصرةالانناخطفبومى:مفر-.،

.108!2صص؟997مابر،7(8محرم،(9)عمد،الاعلامفبر

المرنجطهالملوممعحوا!اماتكفابات،تبة:لغلالواحدبدنجيى-55

اتنىالمؤنمر)دمغهممهورفة،"المراصالصفبخنبراتوعلاقفاالملمبطبه

انراكبات،المعلماعطدحولاندرصوطرقللتمجالمعريةةب!جلل

.؟7/990/؟8-؟.)نحمرلة،تاب!حناو

د.مش

لىالصللاة!طنالى!خل،نام!الاوالعحعمر:احمد)براهم-.6

.(299،مىالاولللفكرالعالىالعهدامرمجا،،الاصلام

،الامامرطلةوعملأ،علما8الاسلامعة8الدعو:مرعىالدصنىابرابم-.7

.،987،؟084!18عددالأوناتوزارةالنامرة،

الملمة،والثر!ةالعلوملهمرمى:الدبوقصعير.ببرنىإبرامبم-8ء

.4ط،9"،المعارفدار،القاهرة

.9831المبارف،دارالغاهر":الثربهةسول1:مطاوععتركلامم-.9

.تبالس،انراتمار،الغامرة،الملمنهاج:الجزانرىجابربكرابو-60

بنالالكنمطرحاهموب:بنبكربنمصدافىعدابوالجوف*،القيمابن-6،

.(982،؟،.2،2بانرات"لحاراقهرة،فعن"دلكاكفبدلكاكمنارل

عا،الجد!د،فطور.ىالطم:تجورجوخانبر،امروبرتاجروس،-62

.؟089فيابر،؟904لآنحزاجمادى،83عدد،الكوت،ادرفة

ه!اوعدفركىالعزيزومجدفكارورفدىالنوىالحنابوفىالمالاحمد-63

ملامحالدعو.،ند4ضر:ومحمودالزالىوسمدكون،اوعدنصب،عر

.،ب0849القعمةنو(18)عمداللوحه،،الأمهكاب،و،لاق
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الهعةهـارالغامر":الملومص!دكزكى:بىوصدكافنجرىاحصد-64

.؟976الرية

المصربةانضهمبهةالقامر"اتربوى:اننىعلمعالح:زكىاحمد-65

972).

الأمه،تبالحلو:لى،اتضو.ىالحعار!ةرقنا1نمعان:د!حا-66

.41؟26،1عمدالموحه،

كبةالغاهر.،البهه،للأعمالالثرعةالأحكام:الدبنشرفاحمد-67

.؟987،؟074شصعنجاسة،الحقوق

القامر..،8منبهـراولرطلةاوبحادبب،كهفنلي:احمد-68

.!198788المصريئانهضةمبهة

"صححالجعنىبرفىيهالمير.ابن)براممابناصاعلبنآمح!دىالبخار-69

.؟1372،953الحلىاب!مصطنىطبة"الغامرة"باتىالترى

المصريةالهة،الغاهرةنحانه،رم!نرجمة،.ار2والكار8امنابرت-70

.1986للبهاب،الامة

عىمعطفىمطبة،الغامرةالم!حاح،معاربكر:!امحمد8الرارى-7؟

.308-307!لأ369-1950الحلى"اب!

القامرة،!الأمحابىالأعولهة،الرصالةادربم!:بنسمداثالهس،-72

.1321والنرجمةلنابفالمصرالطر

دارالموحه،المتضب،شهر:بالظمرةبةالاوللنونالأعلىالجلى-"

.تب!العانة

خطة8الاطءى*باالمرلة،)سلامط:الاروكهللغكرالعا&المي-7"

.؟986،سلاولاللغكراوللىالمعهد.واثظن،ممارات21العكل.

انراتهار"8الماهرالم!الحهن:ض،!دثرف:بنيحىزممريا،النووى-70

.2ط،9831-،،.3الس

نراداحمدترجمهالمعاعر.:النلفهىوالدينالعلمبوترو:ابل-76

.99"،للكلابالعاتالصريئاليةالأمرافى،

-7،2-
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.؟980ابناض،الكابداريروت،:العلمانهه8!وابخدى:انور-77

!غبنالا!بار:م!انىالاعجار)ثاراثانورص:صدالزمانب!بع-78

.؟499للر،مرزلردارالقامر"المالحى،لاص)حان

حلس)براممصاجمة،نويهض!انفمربالمد؟:8انكلرركل:برتراند-79

.1956المصريئ،الأنجلوجةالقامرة،!رحمن،عد

عدد.الكوت،الصرفةعالم:والاوومىالسلرنىالطور!ل:نونجق-80

.1985طرس،؟501الآفر"جطمي(87)

طارفه،مراول8الأهمرمةوالحعارآالاسلاعلا8الحعارالطولهل:نونجق-8؟

.991؟الاسلاص،انراثمحةالتامر؟،

الجوثمضع:مم!كلا32!دلاىحدا!ةهمئم:جعد!حمتويخق-82

.2931،،279ط(05)د!ع،مرلأزا،سةوللاا

لبلي،الصبندالملسابحثشهج:موصمحمدجلال-83

البابلمحاريروت،،رسانابوعلىمحمدنحبلرالكوفط:البحةالعلوم

.،972البانى

العامةالجنرالهالواعد:عانهابومصدوفضجوررحبنجرلحر-8،

.(983المرفةدار،سكمرتاي:والئريةوالطص

دارالتامر"محمود!!بزكىنرجمة:ابثنطرطالنطل،:دبوىجون-80

.؟099المطرت

احمدفرجمة:الململاديخ!حاصهموال!كونانت:،بجص-86

.تبالمطر!،مارالقامرة"زكى.

الكب،عالم،3الغامرالاجث!اص:النصعلم:زهراناللاممجدحامد-87

.1982،المطوعاتدارالاعنمربة،:العلمطعةفتون:حبنحن-88

دارالعامر":الملومكدرصىالدكىالامما.:فشونحبنحن-89

.989،"العارف

-2،8-
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كصور،المدرجةالعلوممنامجاد8:عطبهالقوحابوحمدى-90

.؟986الولاء،دارانصور"مفى:

المنطورمنالعليةوالامماماتاتربية:عطبهالقرحابوحمدى-99

.؟995الوفاء،دارانصورة،الاووك!:

لىوكطببطدهاالملسالجثفهبة5:عطبهالقوحابوحمدى-92

.؟996،المعريةللجاساتاتردارالفامر"وانفة:النرمجةالدراطت

الفم:ابنتوالفلضالملسالامما.)برامم:الرجمعددوت-93

.1995،ال!ارتدار!الغاهرة

قرجمة:والمدارصوالطلابالعلماندرصن:.دونورمانجونرونالد-9،

،(69):انفىكابالحفللبهابالمصريةالهةالقامرة،حبن،محمدالمنعممجد

1989.

جارودى،رجاء،ضمانتصمحمداترا!،حنفىانجاررافبزفلول-95

ه!نالفرضاوى:وهموصعودبنالمحدىاللامى،المخارد!حمالطالى،عمار

الغعدهذو،2%((9)عددالموحه،الأمه،كاب:و،لاقصلامحالدعولأ

هـ.408

اوللملىوالطىالملسانخلفلعهةانبار:رامبرملول-96

هـ.،904عض(02)عدد،الموحهالأت"كابالعاعر:مىالاول

الهةالفامرة،،(3)الأعلاممن،حمانبنجابرصود:همبركي-97

.1975،للكلابالعامةالممرلهة

الرية،كبةالاكامات،ولطسءا!الابخا.الحارنى:فبيربنزب-98

.؟992!؟،12الكرت،مجبهة،القرىامجاممة

-2756-8(0)جلدانرق،لهارالعامر؟،المر23:!طى:تطبجد-99

.9.ء"0276

2457-،(4)مجلد8ثروقمار،8التامر:3الدرامصىتطب:جد-؟..

.،.ط،2."60-

-219-
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عدقىوإحانمؤن!بنرج!ة،مالاولنرات:وبوزورثشاخت-؟.

.2ط،2،9881ص،(؟2)،دفي،الكوت،المرفة7عازكربافؤادمراجعةالعبد،

د!حامحمدنرج!هوطريفه.مفىالعلم:راتوهبنرابورتعامور-؟.

.9682المصريةول!ألامكة،التماهرةنصور،كاملمراجمةنجونه،

الممارتدار.القاهرة:العلومقمرصلىممدمةالدمرداض:عبرى-،.

9871.

.؟981والرللطاعةالنانةلحارالغاهر"العح:لهلنهتصو.:علاح-09

(9)عمدالأ!،كابالاررم:لىالاخلادادبالعلوانى:جابرطه-؟.

.2ط؟604الأخرريع

.؟994اثروقدار.الأردن:العلو!ص!دتطليب1زيخون:عانجى-10

مصر،نهفة،القاهرةاملامهة:رسهاتفكهرالعقاد:محهمودمجاس-،.

دانرةبغطد،!العبرةالموصعة،9نهةالورالتعة:الكويخىعادقالالهعد-؟.

.!1،985(1،50ص،؟57عمدواتر،القانجةالون

مانرةبغطد.،الصبرةالموصعة،الورمهةالتول:الكونىعادقالالهعد-؟.

.؟2،5049،985ب،581عمدوالر،التايخةافئن

هـار،الغامرة:3!كلاالمر،نعلو!لىدراطت:ببولاباروعد-؟؟

.1980،؟،.،المحممية"الباعة

،؟04،،المعارفدار،الغامرة:سل!لاوالمنهجالترآن،الجندىاسبمعد-؟؟

.؟98،

والفلفه:رالعلمالفنمنالاووممول!صرد:اسبمعدالاما،-؟؟

.1986نبلحارالفاهرة،

؟988المعارفدارالقامرة،:والمملالاعلا!مح!ود:الحجعدالامام-؟1

!3

-250-
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مارالفامرم!:الاءم!الفلضالشك!رمحمود:الحجعدالاطم-؟؟

.9891المعارلى

فدسه:لىالعربالعلما.ودورالعحتالهختصر:الحبمعبد-9،

طه.0999ولرفامار"ةمرالقا

دعو4الكر3:العر،نىنفمهلمطتالهاشمى:د!سالحيدعد-،؟

.2011عنر،\؟عدالاسلاص،العالمرابطةمكه،،الحق

الدمىالئكلرىالمعرلةمصا،رالزيخدى:زبدبنالرحمنعد-1؟

.9992المرلدعة،الرياضالاصلام،فو.ىطدتمراطوالفلض،

مكة،،الحقدعوةورو:فهجالديقاحنزامبخكه:حنالرحسعد-99

.!984!وكل،5041محر!(42)عمدالاسلاس،العالمرابطة

ىوكر.رالوس:المملعنصالاولالفكر:مكرمطلملا!لاجمد-؟؟

.؟982"20،1اثروق،دارالنامرة،،مالاولمكلل

البكرى:الفكلر!مرليالمر،3الربك:جاوثىالزيزعد-؟2

.؟928-؟6،3،الأولىالبموعةالنهفة،جعةالتاهرة،،العلوملحارمحاضرات

ابلاوىطرع!ا!:العربندالملمخ!اد:الصرىشىاللهمجد-؟2

.(099"01،9واتوفلهع،للر

،(160)عدد،الكوت،الصرفةعالم:م!لااردما.خبفة:اللطفمجد-؟2

.9921ر!راسل؟(12رشان

المر2نلىالعلىالاعبارىابز:ولاروقالزنمافىدلجدعد-؟2

.،99،اليرمارطنطا،الكر3:

الكسمم:المر2نفىالكوفةتا!ألاشرضرى:الدانعمعد-،2

.،985،للكلابالعاتالممرفيالبكاالطمر؟،

الاروية88الدعوميةالقاهرآ،ال!مه:امولعلمنحلا&:الومابعد-،2

.88تب

الفغةعكلة.8القامرالنهولوس:اننىعح:كاملالومابعبد-،2

.،99،الممى!ة،

-20؟-
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.9869مصر،مبهةالقامرة،اتهح،:)براممفرادالليفعد-؟27

البرامجموص:اتومحمدالفرضافال!زبزوعدالفارا!اللبفعبد-؟28

المزب،(4)عمدالريةعلوم!لةالنل:الىالهد&منوالنام!

.؟995

العلبة:1بحلأءمولنلأ*!الهررني،الرحانابو:الخاتد!حاعلى-؟29

.؟0869فولراطر،ةهرلقاا

!المعارفمارالغامر":الاصلاملىالفلنىالفكراتر:طسعلى-،30

.7ط،،977

وكثاد12ءممدكلرىتالبثشهجالار:طصعلى-93؟

.؟966مىالاولالعالمفىالمبارفهارالقامرة،:الملسانهح

.،4!5الوفاءدارانصورة!:4الفرد8الدعوفقهس!ود:الحبمعدعلى-932

9994!3.

الملومىالملسابحثونامجانطلىمحمد:ادطىعدعلى-9+

.؟977،المعربةالجاساتدارا!نمربئ،:والبيةئفا!رلا

.تبالوفاه،دارالمنصور":8ر!لالىدراعةخبل:الدبنعماد-(3،

العاتالثركةطرابلى،الاوومط:الترهمةلهللفةابخافى:انومىعمر-؟35

.2ط،9781والا*ن،واتوفحللر

الدارطرابلى"الاصلا!ة:الفلفةليممدمةابخاك!:انوكهعمر-؟36

.،990للكابالربة

.1982للملاسن،العلمداريروت،العلس:البثأص:عاقلفاخر-؟37

:الرىالعملولعاسالاحصالىالنصعلمالد:ابهىفراد-؟38

.!979الولهىالفكرلمحار،8المامر

1988،(3)عمدالكوتالمولة،عالم:صل!لاال!فكهرزكرسا:فراد-؟39
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دار)نحمر!ة،:الملومص!سىالأطصاتنلاد.:لجمانفواد-؟،.

.؟189تالمطوول

يروت،القزالى:ندالممرلهةعنثع!بلاشهج:باكلجدفبكور-؟،9

.تب،الباشاليابهـار

بن،مم!كلادالمر2لىالعلمعةالاناراتعم:الدكارم-؟،2

.؟995،؟،15الرمحهاتدارالفامر"وانبق:الدراصة

الغامر"الا!رابة:العلو!ونكلاتناهجمحمد:الفادرعدطمر-؟،3

.؟997ولرفاارد

انرات،)جاءدارالدوحه،:الوحطالمعبمبالفامرة:العريةاللغةجمع-؟44

.9،1985ب

،2انرات،%اجاهدارالدوحه،:الوسيطالمعبم:الصيةاللغةمجع-؟،.

9851.

.؟98،،2!المعارت،دارالفامرة،الجوان،علم:ابخهاوىمحمد-؟،6

.1986البردارالغامر":داعهممو!:الغزالىمحصد-،47

؟990والر،للطغالدعوةدارالاصكدرلة،:اللمخلقالزالى:محمد-8،1

.2ـه

،،4؟3الوفاء،دارالمنعورة،ال!ر،ن:ىتعاكليمفالغزالى:د!س-؟49

.3!؟992

،؟2،4الوفاء!دارانصورة،اللى23:ىالحمةالمعاورالنؤا&:سمد-900

1492.

الطالب،رطلةالة:علو!منثلراتالنرر:ابوالأح!دىد!حم-؟.،

.؟986يابر"،604الأولىجمادى"الأوقافدذارة"3الغامر

المصرهمة،الألمجلومبهةالغاهرة،التر!ة:أعوللىعبنى:الهادىسمد-؟.2

.؟972

-253-
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الرفد،داريروت!دنق،:المديرسالمصعفالحمعى:حنمصد-؟.3

الجاساتملمشكلاتلىمراولت:حايخنجرمصد-(.،

.9989طظاانرية،كبة:رالمالى

:الملوملدرمى!الجد*نالحر:الومابعدوصدلجمعابرمصد-،..

.؟97ءالمعارفمار،8القامر

،،،.2انروق،دارالقامر؟،النفى:رعلمال!ر2نبخافى:ضانمصد-؟.6

9982.

الحدبئ،الموحهمطابعالدوحه،اتفامر:8ع!فوالصابوض:علىمحمد-؟.7

.2ط3جلد1989،؟40؟

الموصلى،كاكلكموحنرج!ةرالعلم:نو!للا:اللامعبدسمد-؟.8

.1986لتر،الغدلهارالقامرة،

ندالملسابعثلىفىالولانهج!بمقابخدى:على-عحمد؟.9

.؟990الوفاء!دارانمور":المدنىعلماء

ودراطت:بحوثالاءية"الريةىالمرصنى:علىمصد-960

.؟987وب!مكلةالغاهرة،

للطاعهالوحمهداريروت،المصر:ولهماماالاسلامعمار.:مصد-؟6،

.1984!؟80.8واتر

النفةالامماماتىاتفر)مدى:الكافىانعمعدممدوح-962

انصور"!(ال!رمةك!اتمندنربهموبمدقبلللسهنوانربودة

.1988انهضةمجة

وعمارانباروزفلولجارودىورجاهانرا!وحناللاسللخارمحمد-؟63

الدعو8لمه:القرضاوىوبوصعودبنوالمحدىضمانقصومح!دالطالى

.؟،.8القممةذو8(99)عددالموحه،الأمه،كاب:و،لاقملامح
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عالمدار،ضالربالاسلاعة،الثرينكلرمةبخاءمعالم:ملنضداد-16،

.1991وانوزجلترالبب

العلمهةالمماردشوء!المعدبةالببثرارر:بوكاىصرص-؟65

.؟977،المطرفدار،نفي:!هلحدا

عمد،الكوت،الرفةعالم:والأخلاقالورهمهالهندث:ابتصسناهد-؟66

.9939بونيو؟313اطبفو،(17،)

عإدصكز،الرياض:!للاولالعلصالبرمان:ماروناللا!عدفيل-؟67

.41،1995؟5الفرآنعلو!بنالرح!ن

واترابتالعلوممملمكفاكاتفضل:الواحدعدبلي-،68

.؟991طظاجاسةانريمة،كبةال!مرمي:

الممطلح8لردراولالمدنهة،انمالة،الحعارآ،عارت:محمدنصر-؟69

:1994الاووص،للفكرالعالمىالمعهد،الغامرةالنهوم،ودحه

اللةالقامرة،عكاثة،ترجمةسروت:نام!ألاالى8العود:لانكنرى-؟70

.1996للبهاب،الممسلهة

العالمرامطة،المكرمةمكة:الحقانهوالة:القرآنفىالعلسالاعجازيخة-؟7،

.(996الاسلاص

.المر،3فوهلىالأفيعلموالة:الترآننىالعلسالاعجازمة-؟72

.تبالارومى،اوللمرابطةمكة،:رات

ال!مرة،سحبر،احمدنرج!ةللبحع:الورهمةالهندءنجز:ويم-("

.؟996للبابالعاتالمربئالهة

واسا!ا!لأنكارشطهىر!لهلالمد4المعرفةنطرفبل:بي-178

يا8العح،ةم!طنمن،الأولالجزءال!م!ة:العرللالىوالأنعمة

.1971اللت،الجاسة

:8العاعرالعلمةوالاممامات!الاوللرفل:حنمانىجى-،70

.،982المعار!لهارالقامرق
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كابرالثطر!:8الجعوبهنالاوو!ةالصعو،:القرضاوىيوص-؟76

.؟204فوال(2،عمدالموحه،،الأمة

الرصالة*تبجروت،:للاوومثا!لاالحمانص:القرفاوىبوت-؟77

20)1،9831.

بخةالعامر؟،:البعالاصلاميىالمل!هنهر:الضضاوىبوص-؟78

.؟983،وب

.،498هالرطلة-ى،صوت:رالململالرص:ال!رفاوىيوت-9*9

،1(16،وبمكةالمامرة،:الملمعمير!الدش:القرفاوىيوص-،80

.؟995

.تبالرطلة،!صةيروت،الما!ة:لمالة:القرفاوىيوت،؟8؟

هـقوامي!وا*ي

لاموس(؟980)بارنوطسواى.موهـنجي)ص..اوالزبىع.ى-؟82

والر.للبا!ممنوردجامعة)!برا،عور،)!يزىالطرى.

.(؟987)للملاسنالململحارببروت،المورد:لاموسابعبكىيخر-؟83

؟ب،اللاتاجاءمارالعوحة،،الو!طالممبم:الريةاللغةمجمع-؟8،

(2980).

2بالنات،اجا.لهارالموصة،هالو!طالممبم:الريةاللغةجع-؟80

.،؟980)
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لأجنببلا(االمراجع"لانبا

!"3ةىاك"،د:

-ا!!لا.5طة4"*!ه3ط!لهه!م!"4لهوا(4)."48(أ53حأح"حء7

!ةسكهم!3عاعم8!ا+!ا*نا"صمهه!كمهع!لاكللأ**!هصءأى

*آ"ء+ء،،*هبمءلمهلى"ى،،ه!!بم"عءح"ءى!،؟*ه"0،10751!ك0.4."ه.

.487.475

2"كعمه!فى!!*ا،ط(19!).؟"3ءح"(8ءلام!"هةآءم-"ه"أء3ع8رر

له!،ره*:+8ح!لء815بم5طة(،آس!حلأ.(4حله!ع("لهيأ35"ع"هدهحهلاعول5

هـ"!ل،ءلملم*،ه!ح"عبمءح7ح8"هملء"لهل"!كا3ءحلأءبم...50،0751لأ30.

ه".،25-)29.

3-!ا"!ها3ا!ه4.ول(،"19)آ.،"ء8لا،أحح58ءح6،0،5له5حأ"حق3ح

!ك.+ءلو!ثك("ةهكل3!م"كاكلرلاع،+لهاءر.لم910751"8510.4.

4"،ء،ل!!*.*"*اءا!!ـه**!ه!!ل،+*ا*5ح)،ووا(أ"هكا."8ة

ماكه.*احكثة"*"،!عناحح3ه2كل!4آلهءة"!5ءةح8ق3ء!ع8عر-ولن!له"8

،"+ىهلآ،ه8ء3!ء9ء*،"3ح"عبمحكا!83مب"...اء337."0.2.

.222"205.

5-!7ءا!ه3،ـه"ء3-(،)ثوو."ح،"!اح8"ءآل!لا*لا*5،،"ء"3هه!".

.4*لة107.!!.ه!8.

6"!"ء3،ء38ء!""ء3*!ه،6ء3*هء،ء3*.".(،99،)

.+!ا!ف"8فىءأع"حح!عصوو3)!فا51"بى،.ر3طح!!ل.ء.701.،8.*ء.

.74-65.00.،

7""حا!018ط"!!ل8ء"ء"كهء84هـ!"حميءلم3*!ه3111!"!!.!

(1وو1)**لهطةفا،هاأ7حمهـلهلأ5أ5هم*ة84ع"!ارر!هكن!*ح"(!!،

آهم3أح!*(ة،محطأ،ء"+"!حم!ع3*4ء*"أ15+!!هككل!أ*،أول45.

امصله!ءلىح3،ءيء!،ه4خا3ءءح"ءبم3ء!ع"!خ"..اء27".،!.9ر9"95،.
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8-حء*15!*00،4لألكا58.(،يو7)."!3!عحهـأا*عمم*ء"ح851أ"،+.

3؟*ء.اء491.7."50150!!.3ء49.

9-3ه!اا*!طلا8*ء!ه3هـ"3!3ء!ي(اوو2)"!8لا"ه،أ1،1أ*ح"4

!ل!ااهـ،أ7عال!الأ"أ*،ه!،(للأة4!ك+ء"ةك54ءعءعم5،"هلأأىع"ص

اءحاح8!3*!!ول،مصلهاهلا"ح3"ءيء!،ه8كل!عل.ء،!عء7،ح8"كأاء29.7!

.ءلأ5"ه!.-له!54ه!.

51"يلا!*مكاهرسأ(،)وو..ال!(ح"!ع!(ح"ء8!وأع*ء!!م،،ءلاأ"ه

884حح+4"ءاه"ألعلام!*ءأ،8بى".ر3طحءى"حل!..اء147.*0.5.

576-563."

11-*ه!م!.ه!8!يه.0،ا"!716+ط(9751)**ء،هـاأء854ة5

*،"ءح"+ح"ءسح48"8بم8!8لااأ4ع"ء"ةك4ح"عأعو*384ه*ح

أك!حم!!ه"*ا7ـه+!"ا!ك،"!هلىه،!ع9كاد3ح8ئحد.ع*حء!،حم!."،.

21.701..ء"3"253-247.00.

21"ره!مكفى*83ه14*(1975)+ح!3،!ع(3مءا"ع،!،ء34ءح"عأح

ك!ءآ!35،أ11518أاء+لافى858ءح"88،أ"8ح"ح+آء4!ح"أح*ء!س*(ـه*4

ءا2لة8أ"،م!،أ!ص."لمم!لهاهز،ه*ء8*كا!!*عل"نيءح،ء3ع8"م!..7ءا..

12."ء.4.".439لههـ-2.

31،!وءره"،.لاءلأء.هـ.حهـ"!"ء7ءطا!.!ثا!لا.ح(9881).،+4ء

"7احه(*ء"همء،"!،"ء"*،"3عهح3455أ115+ح5،لأاء+له!ه،ه

*!عء"*8"يهر*ء.ءحعه8"خ!.22.170."ء.4."ه.9،1-ا+.

41-فى"ءا*ء**دء"57فى*.!(9781).""ول4ءهـء355*"ء

"كألاكع!*أ("ءأء33حلا(أا،ول.*ك!34"،،علهام!."ه...اء7!.*0.2.

.721-471."

51-وو!"ا،!ط508!ه*!7"ر.(981،)**"ع+هعا8+أ"8

آله4حلألا!!ن8*ء،ءا،ءح3ء+ه،ه،،7500)."لهر.ء*ا!50قى7.
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16-!س!!ل،اك36"*5،1،ء3ح!ه3هـه،،ءىفهء"ء3ى.(199،)"

"7ءايه+ح8(آهروبمع8ءحطج،ء"حلأ"!ك(-1،ع"5!محة!ررايى(ع4ه!ه!

سابماحآ*حلأ!لءلة3"9حبمي"ح!ص!هلكا!،بمه"7ء)..!2.0.".ا-341.

71-"ء!ل!سا.ط7ا!6ء!"يه.!اكاء!ل(9821)."*حح4ع4-""ح

لو!ح)فىآه2طبم،"ة،8حلا+"ءال!للأ!م+.ى!هل3.3ح،.هى.حلا.70).4!"02.

!ء.491-ا!و.

ا"-سهه*ط!ط.رر(91"8).**أع8،ة3عأط،علأع!ن4،!!ء"،"،31أحعءول

+ع4أ"8*ره!هللمصه،*ء8*كا!يفىكو*ء.ءح3ح8*،..اء257.*2.0.

.146-35،.!"

91-*ءحء!هح".30(91و!).ا"ح"آلالأ5!ه5حء8ءأح*ور*،"أ!8

"،(ح"ح*8"هء!ال،لل"الاسء2!عأع"ء".3ح15ء8،ء3".ء*!ءاك!اك

،ول،4ء"ء،.!ء؟.701..26.!ك50""هاء61.

20-*616"837،*7ء*!ء".(1992).+)"ماالح"حأ"58،ال4ح"ا

4"لاح23(!84أ*8اء1لاح!لا(هـك!3،0."ءأح5،،،33"ه!ح!5ح!ه

أ+لاحلاحا+لا!ح7"ءاحح8(0لم،+له!هلا"،ه3"عيء*ح8"ج3ح*ءح5

،ء7ح8.".75أ..2".لا0..4!ء!.389"!3.

12-*&6".!ولء"ء7*.ل(اوو3).+ع!ةهولا،ء5ءة!8ح!لفىلاح،ا

"ء3*ول8(57"ءأ،لا!!1لاحلا8(!لس2ء*أع"ح.لهاهلألمم!،ه*ع5ء،3ء8

."حد*ء."ء3ح8"م!.اء3.7!ه*5.0.!.429"لهه3.

22-"ءااء!5.!.*.(ايو5).*781لا!ك!!أ)ء5،أل!ملاهـح،أه".+34ء

4فىصكلهء8.ه،،ء،3ح،!حم3..57.017."5.0.!ء.692-262.

32-*53آافى.3ا5ء،،!!.(،5،9)."+2ء"4اح05"ه4بمء81!"23.5ء

"ءرع+ـهق"هة8!ر!حآله54أحعوللأم!(ه!"ه+.مصىهرا،ه"وء*3ح8

،*!ح"ء.ءح3ء،ح8،!"!.22.701.*509"!.178"833.

مر-هه،111"يلأ8،61ء1،"ءكا،لا.لى!هوو*!ههـح3"43"هـ*8"3"!
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!+6ء!.(9801)3هح.،لم!5ا!ء8ء،ء،!ل.م!8احءة!ي811ا*ح.!*8ا"ح!يم

ح"اة02*ع"عرلأدس.

04-!7ككاء،*."!ه+3"ه،،1،.ء8ما.(91"،)8ءعه*"بم4

فىه!،+9ح8هه،عوء*حء3ء"حول3.*عفىا!ل"اأطرأ"،حه0حءالا+ليلأ5

*أء.4،!!.

فى!"ه!-14!.!ه!43!لهثوا(،ه!*فى38"زلحكاي3.)5حجء"حء+3هاهل،8

ء!نكحه7ء+،كعصا!ك!.7عفىا*،)أ5"أ8،!م.!مالا+!ل5.*أ5.

24-ح5فى*محث!!.ط.!.(8981).ك3*ء"،ء،ءول،8ه4ه،ء،،.ول)الأ"

!!"م!ء!لا.!!(ه".

34-اءح1،8"ء"*3لها!ع+!ه!18!م(ها"ى!لء*ء8.ما(9891).5ءأح8ءح

،!ك،"ىح2."هكأ،8ءولكاهةءلم،ص5!ءه3!اك+حد!ل،.له!حفىا!ل،).5"أ"8

.ءحاءحال+،ال5.عر84!.

ه!-هـه7،!كح!ل.+.(9761).38ء3ح،*ءبم!ح34ء،ح480"حولع+أحهس55

18حام"403.

45"ى،"834.ول..س!(9571).3"،بميءى،ء42،،بمى4ء"ء!،ع

هحككل،عهـ3،بمء".*"ع،ء!.حح"للأ"-ح!كا2."ح"لاه*.!.41-31.

64"ح!له!ه!.*.(اثي9).+،ه،ه"،.5ء"ء"يغ"ء4ى7همل!هل،"ة.*(قىه81

!ل"األألج"8!م.""حمح!ا"أ.

74-*1،*ع3،ى.*.(7،91).8بمه2ءع8!5،ء،،،5ء،!،بمء"ى8بم*3بم*8"*4

د*.لأء.لأ8نا"هلةعمثث!أنلة*ه82ةاه!ه+!!آول7ة2"أطأ8.

84-ا!ط*!ط،".()098).عمللمةولح+!،ه"،،ولعهله!ة611لةليم،ا5ة"أ"،

ح05*ح."لأ.

94-8ا68كاء،!.ه.ح.(91!)."23ه4حى،بمه"3ءهـ؟ء،ء"،.ءحا5لا24

!مأاأه"."هـرا4*!كه5""ط!كه!طأء!.لا.*.
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05-"5130ح.*ى(االه!ه8ءع"بم!*ىفىو"بمه!هل93ح8.لم!يح4ة881ممه

!م(ء7+ط".*ء"!ا.ناا

5،.*؟فيفبما"!.*ممهءد4"58"5.!(1991)(،لها،ء3ي،ى"4بر*!

!.ه!ء!جتلأه!ض36كة!مى4،،8ء.3(.لامابم7.5أ55لاهق5لا5ول.

25"بمه4ءكأ614ء3!هـ!71،!(9761).3ءهكا.لم!5ألء85،ء"،،-*4!أ*ء5"

"ي5عالألأ*اأ5"أ"،حه*!طلأ.،حاأءم+أ!.لا.3.ول.

35"للأ36!كا30ليلا.!!هحءااء8"!."(9981)3ع"ح"."،3ح.ع"حء*بم

يه(لأ!5حءو"ه+كاهحفى8!ع.لم!م*،أحاألهاأط(4.""ح)عهنلاا.

ح"+58!،9:

لهو".لاهمكا!3.70(91.)مو"(*ول"ءاء*مح!5،0("ءأحبم3حلا،ة،(*4فىعهم

لهع!الأهـ*4ولأ4،اح*40حاعرح"،5،!،ء3(لا4ح3،8.*5،لا4لأأ*"،حا5.آ.

*لاا،ل!أ54!!مل!ء،!ع5ة5.لانهـ،7*ع(،52"لة!ك.

55-3اهها"3!!ه*.!.(9801)"9ح!2مع(ء،،*9لابم+،*3"+ح،أء"

آلأ!عص!ةح8ء!!ا!8"لاة+حح!ححاحع*ع!7لط3!ول!*اناالاكط

35"!ه"!نلاا*،3ءأح!ءلأله4!لول"لاأ5،،8*ءم،*اع8آ!(ف5حأء*حح

م!حكر5ا!نا15+لاا"لا"8ة54ح4"،53ـهاأككا63.كلأ!لهـ43لا!(ح3ء4امو.

لاكل*أ"لاأ*ء7.لأ

!"+"ح7!،هءه4،ءعه!ءآءفىءش،*ه:

65-!81"5*.ط.ح.(3791)."آء3يسلمءه40بمء،ه!له!ح!،"ه".يلأ،ء

له!أ1هـ1"ءح.!ول3"!كع..187."،!ء.،27-31ه.

65-يمه+،لأ"!!ك.حء"،ء!."!هح"صحا!.ء(،9"4):ء*،ه3،

4،7"حء4رحم،3"ء33ءمبح،؟ء"+،ء،"ء3ءلههحي"8،مبي80ء*،ءآ4

لا8أ7حأ،أل!كهك.ام!4ه".

75-*ا34!،"316.ى.*.()980).ح8،*هي*ل!ب7ء35ءلم،مح!+عء.و

،غه.ه!م+.هأ*ه!ك(ك!نا.!ان!.*لا
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اهتويذ""

الاهل!0-5

.شكروتظير

.!تقلي!-

المقلمة-0

71"الأولا!بل!.

99والاسلامىالشانظور!نفىالعلمسئعلالأول،

-------العلبةالصرفة،لهفعل!ى

96-العلموعمباتالعلسالمفج،!ع!لضلا

مى(ول)صلنا)

31؟------"-.-.----.----".-.---،ل!انىالبل!ا0

\+-----.-.العلبةللا!اماتنفسه،طفعلالأول

؟4ء----".العلبةللا!اهات)سلاصنابى،ىفل!عفط

؟59..-----.--.-.......--."----...--."----،اثمالثالبل!.

؟97-.------.الملمخمافص،الأولالممل

227-.--.--.----.....--.---العلماهدت"كلفىالض

239-.----.-"..--".-.--------.----".المرب

142--الريةاولا:+

7ء2---.----الأبخيةنافيا:.
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(1اله!9.*+ح،يمىم،عهم،"5لهما"فاح*ا!ا!ح"لا+أح"!حمم!35،أاافى

*ح4أع7!س8،"ىله!كصاكا،هء8*،ء3ء**3ح.ع"حء"عح8."كأ.12.701.

*3.0."ه.287-277.

52-*ا68!3،"ل.*ء!ا.(9751)."آء"7"هاح!"اء،ح!(ححكأه"

ألة7!(هه"!،،،ع!ك!يآهط(ء!امهلحأحمو8ص!5.لم"لهاهلآ،ه

!ء!ء"3ح8فاحفى"ءبمعحكاي3ح8"في.70).21"!ك4.0.!!.514!2).

2،-**!18ء،حسد!!ءول3فى3!".(ايو6).*"7عاههعم8(ءم!ا
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6لهء5،حلاا،لاى".4"!3."8ءكاهم7هبملهه3يحوبم"ء،بم70،9ء34.1"لاء2.
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